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 بطًّ تؼاني

 

ٔ قابهيت ْاي آٌ در  0831جذٔل دادِ ضتاَذِ ضال 

 تحهيم ْاي اقتصادي ٔ يطانؼات ضاختاري
 

 فريذِ ديبائي -تقي ترابي

 

 

 چكيذِ

عتبٔذٖ ثٗ ّٕٛاْ يه اثضاس فٕي ُ٘ داساي  -خذٚي دادٖ         

٘بي  يه سٚػ ، وبسثشد ٕٛاْ  ثٗ ّ  ُ٘ عت ٚ  ِبسي ا ٕي آ تٛاي غ ِس

ٔ ٕٗ ا ّٕٛي دس صِي يٓ سٚ  ٛاُ تسٍيًِت قبدي داسد ٚ اص ا ٘بي الت

ؽٙبي  ِبسي ٚ سٚ ٔبت آ ٔٛاُ اِىب ثيٓ ا في دس  گي خب داساي ٚيژ

تشيٓ لبثٍيت ىي اص ِّٙ عت . ي قبدي ا يً الت خذٚي دادٖ  تسٍ ٘بي 

يٗ ٚ تسٍيً ٕٗ تدض وبسثشد آْ دس  عتبٔذٖ دس صِي قبدي ،  ٘بي الت

خٛاِِ ٘بي عبختبسي اعت . َٔش ثٗ ايٕىٗ ٚمْيت عبختبسي  تسٍيً

سٛي اص  ثٗ ٔ عت ٚ  يش ا ثً تغي ِذت لب فشفًب دس ثٍٕذ قبدي ،  الت

يٗ ٚ تسٍيً وٗ تدض قبدي  زٛاي الت مبُ ٚ ا يشات اٚ تبٖ  تغي ٘بي وٛ

ٍت ِي ِذت دٚسٖ ٕبثشايٓ تسٍيً اي سا ى عت ، ث ّبيض ا ٕذ ِت ٘بي  و

ِضثٛس ِغتٍضَ آگب٘ي اص ٚمْيت عبختبس التقبدي دس فبفٍٗ صِبٔي 

٘بي  شاعبط ِمبيغٗ تغييشات مشائت ٚ ؽبخـٔغجتًب ىٛالٔي اعت وٗ ث

ٍي ( ٚ  خذاٚي تسٍي عتبٔذٖ )  خذاٚي دادٖ  ِذٖ اص  عت آ ٍف ثذ ِخت

ٔبگْٛ،  ؽٙبي گٛ ّبي سٚ ِبْ سا  ثب اّ ىٛي ص عبختبسي دس  ْبت  ِيبٌ

عبصد. ِثبٌي اص ايٓ لجيً وبسثشد٘ب ِٛسد ايبالت ِتسذٖ  ِّىٓ ِي

ؾٛس دس يكه عبختبس التقبدي ايٓ و MPMآِشيىب  اعت وٗ ثب سٚػ 

ىٛالٔي  لشاس  2693-67عبٌٗ )  36دٚسٖ  يً  يٗ ٚ تسٍ ِٛسد تدض  )

 گشفتٗ اعت . 
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عبثمٗ تٙيٗ خذاٚي دادٖ عتبٔذٖ دس وؾٛس ِب ، ٘ش چٕذ         

گشدد، ٌىٓ ثٗ ٌسبً ِسذٚديت اثْبد خذاٚي  ثشِي 2455وٗ ثٗ عبي 

ثٛس ،  خذاٚي ِض ثٛدْ  ِبسي  يش آ يض غ ِبْ ٚ ٔ ؽذٖ دس آْ ص يٗ  تٙ

٘بي عبختبسي  مبيغٗ خذاٚي ٚ ثبٌيجِ اِىبْ أدبَ تسٍيًاِىبْ ِ

قيٍي ىٗ تف ثٗ ايٕ َش  غت . ٔ ىٓ ٔي ٙب ِّ عبط آٔ خذٚي  ثشا تشيٓ 

ِتٍْك ثٗ عكبي  293*  293عتبٔذٖ وؾٛس ثب اثْبد  –آِبسي دادٖ 

  253*  253ثب اثْبد   2431اعت ، تٙيٗ خذٚي دادٖ عتبٔذٖ  2476

وبسثشاْ آْ دس يبص  ٔ ُ٘ وٗ  ٘ذف  يٓ  تأِيٓ  ثب ا مش سا  ِبْ زب ص

ْبت  ٕٗ ِيبٌ ميٓ دس صِي ٕي ِسم ِبسي ٚ ف ٘بي آ ُ٘ ٔيبص يذ ٚ  ّٔب

ِبس  وض آ وبس ِش عتٛس  ْٕٛ دس د ُ٘ او عبصد  فشاُ٘  عبختبسي سا 

ايشاْ لشاس داسد . ايٓ خذٚي ثب ايٓ ٚيژگي تٌٛيذ ِي ؽٛد وٗ 

ؽذٖ دس ىجمٗ فيٗ  ٘بي تٛ ٕٗ  ِْيبس ٍي دس صِي ثيٓ اٌٍّ ٕذيٙبي  ث

فْبٌيتٙب سا سّبيت ّٔٛدٖ ٚ تب زذ ِّىٓ  سؽتٗ وبال٘ب ٚ خذِبت ٚ

 زفٌ ؽٛد.  2476٘بي ِمبيغٗ آْ ثب خذاٚي عبي  لبثٍيت

دس ِمبٌٗ زبمش مّٓ ِشٚسي وٛتبٖ ثش ِجبزث َٔشي خذاٚي         

٘بي  آْ ثٛيژٖ دس صِيٕٗ تسٍيً  ٘بي دادٖ عتبٔذٖ ، أٛاُ لبثٍيت

ثٗ  ؾٛس٘ب،  خي اص و يبت ثش ثٗ تدشث ؽبسٖ  تشيٓ عبختبسي ٚ ا ِّٙ

اص ٔميٗ َٔكش ثىكبسگيشي   2431عتبٔذٖ   –ٚيژگيٙبي خذٚي دادٖ 

ٕبثِ ٚ  خذاٚي ِ عتٛٔٙبي  عيش٘ب ٚ  خبة  غفٗ أت ٍف ، فٍ فشٚك ِخت

، خذاٌٚي  2664٘بي عيغتُ زغبثٙبي ٍِي  ِقبسف ، ثىبسگيشي تٛفيٗ

يذ ِي خذٚي تٌٛ يٓ  يٗ ا ٕذ تٙ خذاٚي  وٗ دس فشآي ٔٛاُ  ؽٛٔذ ) ا

فٍي، ؾتيجبٔي ٚ تسٍي  ا خذاٚي   ) پ ثٛدْ  ِبسي  گٛٔگي آ ٍي ( چ

Statistical Survey Oriented ٘كبيي  ( ، ِشازً تٙيٗ خذاٚي ،  ؽكشذ فْبٌيت
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وٗ ثبيذ دس فشآيٕذ٘بي گٛٔبگْٛ آْ أدبَ ؽٛد ٚ ثبالخشٖ عبصِبْ 

ثيٕي ؽذٖ ثشاي فْبٌيتٙبي ِختٍف ايٓ خذٚي پشداختٗ ؽذٖ  وبس پيؼ

ثب مش  ّبيؼ زب وٗ دس ٘ يذ  يٓ اِ ثب ا عت ،  يٗ  ثٙشٖ ا يشي اص ٔم گ

َٔشات ٚ أتمبدات أذيؾّٕذاْ ٚ ِتخققيٓ خذٚي دادٖ عتبٔذٖ ٚ 

چٗ  ٘ش  يت  ثش ويف ٘ذ آٚسد ،  غبْ خٛا ثٗ اسِ ّبيؼ  وٗ ٘ تبيدي  ٔ

 افضٚدٖ ؽٛد . 2431ثيؾتش ٔتبيح خذٚي دادٖ عتبٔذٖ 

 

 

 يقذيّ -0

خذاٚي دادٖ عتبٔذٖ ثٗ ّٕٛاْ يه چبسچٛة َٔشي ٚ      

ق ثشدي الت وبس  ثضاس  وٗ ا فت  غتشػ يب ِبٔي گ بدي اص ص

عي  قبد داْ سٚ يف الت ئْٛ ت عيٍي ٌ ثبس ٚا ٌيٓ  ثشاي اٚ

سذٖ  يبالت ِت قبد ا ثشاي الت يٗ آْ  ثٗ تٙ لذاَ  فً ا اال

وشد. اص آْ صِبْ ثٗ  2636ٚ  2626آِشيىب ثشاي عبٌٙبي 

ٕذگبْ  يذ وٕ ثيٓ تٌٛ ثً  ثو ِتمب وٗ سٚا خذاٌٚي  ْذ  ث

اي ثيؼ اص ِختٍف التقبد يه وؾٛس سا ٔؾبْ ِي دٕ٘ذ ثش

خبيضٖ  61 يٗ  يٓ ساث عت. دس ا ؽذٖ ا يٗ  ٙبْ تٙ ؾٛس خ و

دس ٍّككُ التقككبد ثككٗ دٌيككً گغككتشػ  2694ٔٛثككً عككبي 

ِتذٌٚٛژي دادٖ عتبٔذٖ ٚ وبسثشد٘بي آْ، ثٗ ٌئْٛ تيف 

تٍْك گشفت. چبسچٛة خذٚي دادٖ عتبٔذٖ ثشاي اٌٚيٓ ثبس 

عبصِبْ ًٍِ ادغبَ ؽذ  2673دس عيغتُ زغبثٙبي ٍِي عبي 

خبيضٖ ٔ عبي ٚ  قبد سا دس  ٍُ الت ثً ّ يً  2635ٛ ثٗ دٌ

غبثٙبي  غتُ ز غتشػ عي عتْٛ دس گ چبسد ا ّذٖ سي ؾبسوت ّ ِ

 ٍِي ٔقيت ٚي وشد. 

 

خذاٚي دادٖ عتبٔذٖ ٚ خذاٚي تسٍيٍي آْ دس صِيٕٗ      

جبه  ٍٗ است قبدي ا صخّ ٘بي الت يً  يٗ ٚ تسٍ ٔٛاُ تدض ا

ثيٓ تمبمبي ٔٙبئي ٚ عتبٔذٖ سؽتٗ فْبٌيتٙبي ِختٍف ، 

٘بي عبختب يً  ٘ب، تسٍ ّت  يً لي ؽتغبي، تسٍ مب، ا س تمب

غت،  سيو صي ٘بي ِ يً  ٔشژي، تسٍ ٘بي ا يً  عبختبسي، تسٍ

ثبي آْ  اثضاسي لٛي ثٗ  تسٍيً ٘بي فْٕت تٛسيغُ ٚ اِ

ؽّبس ِي آيذ ٚ تب وْٕٛ تجييٓ وّي فْبٌيتٙبي التقبدي 

خذاٚي دادٖ  عتفبدٖ اص  ثب ا خض  ٙب  ثيٓ آٔ ثو  ٚ سٚا

 عتبٔذٖ ِّىٓ ٔؾذٖ اعت. 
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 ، خذٚي ِقبسف(Supply table)خذاٚي افٍي اص خذٚي ِٕبثِ     

 (Use table)  خذٚي  عيّتشيه ٚ(symmetric matrix)    ٗتؾىيً يبفتك

اعت. لجً اص تؾشذ خذاٚي ِٕبثِ ِٚقبسف ِشٚس ِختقشي 

 ثش ثشخي اص ِفب٘يُ مشٚسي ثٗ َٔش ِي سعذ:
 

سؽكتٗ فْبٌيكت ؽكبًِ گشٚ٘كي اص  (Industry) :  رشتّ فؼانيت  

ٔٛاُ  يب ا يت  ُٔٛ فْبٌ يه  ثٗ  وٗ  عت  ٘بئي ا گبٖ  وبس

جبست  گبٖ، ّ ؽذ. وبس ؽتٗ ثب ؽتغبي دا ٙب ا ؾبثٗ فْبٌيت ِ

اص يه ثٕگبٖ يب ثخؾي اص يه ثٕگبٖ اعت وٗ دس يه ِىبْ 

يت  يه فْبٌ يب  يذي  يت تٌٛ يه فْبٌ ؽذٖ ٚ دسآْ  لِ  ٚا

دٖ أدبَ   ِي تٌٛيذي افٍي ثشزغت ثيؾتشيٓ اسصػ افضٚ

ٍي  ثيٓ اٌٍّ ٕذي  مٗ ث غت ىج ٘ب ثشز يت  ؽتٗ فْبٌ ؽٛد. س

 ىجمٗ ثٕذي ِي ؽٛٔذ. (ICIC Rev.3)فْبٌيتٙبي التقبدي 
 

ِسقٛي ثشاي وبال٘ب ٚ خذِبت ثٗ وبس ِكي  : (Product)يحصٕل 

سٛسي  ٍي ِ ثيٓ اٌٍّ ٕذي  مٗ ث غت ىج قسٛالت ثشز سٚد. ِ

 .ىجمٗ ثٕذي ِي ؽٛٔذ  (CPC,Ver1.0)ِسقٛالت

 

عتبٔذٖ وبال٘ب ٚخذِبتي اعكت وكٗ دس يكه : (Output) َذِضتا

خبسج اص  عتفبدٖ دس  ثشاي ا ؽذٖ ٚ  يذ  يذي تٌٛ زذ تٌٛ ٚا

 آْ ٚازذ دس دعتشط لشاس ِي گيشد.

 

عتبٔذٖ سؽتٗ فْبٌيكت   (Industry output) :  ضتاَذِ رشتّ فؼانيت

ِْيٓ اسصػ وً ِسقٛالت تٌٛيذ ؽذٖ تٛعو يه سؽتٗ فْبٌيت 

 فٍي يب ِسقٛالت ثبٔٛي اعت.اُّ اص ِسقٛالت ا

 

ّجبست اعت اص عتبٔذٖ ِسقٛي :   (Product output)ضتاَذِ يحصٕل 

تٛعو وٍيٗ سؽتٗ فْبٌيتٙب يب ِْيٕي وٗ وً اسصػ ِسقٛي 

 .تٌٛيذ ِي ؽٛدتٌٛيذ وٕٕذگبْ ِميُ التقبد وؾٛس 
 

: وً پشداختٕي  (Compensation of employees)جبراٌ خذيات كاركُاٌ 

ٔمذي يه ثٕگبٖ ثٗ وبسوٕبْ اعت دسِمبثً ٔمذي يب غيش 

 وبس أدبَ ؽذٖ دس دٚسٖ زغبثذاسي.
 

 ( Mixed income )ٚ دسآِذ ِختٍو ( Operating surplus )يازاد ػًهياتي 

خبٌـ :  ٕبْ ٚ  خذِبت وبسو جشاْ  ُّٛ خ غش ِد پظ اص و

ِي  ثبلي  وٗ  چٗ  فضٚدٖ آٔ يذ اص اسصػ ا ثش تٌٛ يبت  ِبٌ

 ؽٛد.  ِبٔذ ِبصاد ٍّّيبتي ٔبِيذٖ ِي

 

عو       وٗ تٛ ٙبئي  ِٛسد فْبٌيت يبتي دس  ِبصاد ٍّّ

ىبسگيشي  خبي ث ثٗ  ؽٛد ٚ دس آْ  ِي  دبَ  خبٔٛاس أ

ٕبْ  ٕٛاْ وبسو ثٗ ّ خبٔٛاس  نبي  ِضد، اّ ثب  ٕبْ  وبسو

ثذْٚ ِضد ثٗ وبس ِؾغٛي ِي ؽٛٔذ دس آِذ ِختٍو ٔبِيذٖ 
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ِبئي  ِذ وبسفش خذِبت ٚ دسآ جشاْ  يشا دسآْ خ ؽٛد ص ِي 

 اعت.غيش لبثً تفىيه 

 

ؽّبسٖ       خذٚي  ٕبثِ  )  ّبتي سا دس  2خذٚي ِ ( اىال

ثبسٖ ِٕؾبء تٙيٗ وبال٘ب ٚخذِبت اسائٗ ِي د٘ذ . خذٚي 

غت  ثش ز قٛالت  عيش٘بي آْ سا ِس وٗ  عت  خذٌٚي ا ٕبثِ  ِ

ٚ  (CPC)ىجمٗ ثٕذي ثيٓ اٌٍٍّي ِسٛسي وبال٘كب ٚخكذِبت  

عَٛ  يشايؼ  غت ٚ ثش ز ٙب  ؽتٗ فْبٌيت ٘بي آْ سا س عتْٛ 

 Rev3) (ISIC,ذي ثيٓ اٌٍٍّي فْبٌيت ٘بي التقكبدي ىجمٗ ثٕ

ٔؾبْ ِكي د٘كذ  (Xij)تؾىيً ِي دٕ٘ذ. ٘ش عٍٛي ايٓ خذٚي 

تٌٛيكذ وكشدٖ  iچٗ ِيضاْ اص ِسقكٛي  jوٗ سؽتٗ فْبٌيت 

اعت. ثٗ ّجبست ديگش ٘ش عيش ايٓ خذٚي ٔؾبْ ِي د٘ذ وٗ 

تٛعو ٘ش يه اص سؽتٗ فْبٌيت ٘بي  iچٗ ِيضاْ اص ِسقٛي 

عتٛ ٕذسج دس  خذٚي ِ عت. دس  ؽذٖ ا يذ  خذٚي تٌٛ ٘بي   ْ

ِٕبثِ، وبال٘ب ٚ خذِبت تٌٛيذ ؽذٖ دس التقبد ثٗ ليّت 

٘بي پبيٗ ثجت ِي ؽٛد ٌيىٓ ثٗ دٌيً ِؾىالت ِٛخٛد دس 

 2431ِسبعجٗ ليّت ٘بي پبيٗ دس خذٚي دادٖ عتبٔذٖ عبي 

وبال٘ب ٚخذِبت ثٗ ليّتٙبي تٌٛيذ وٕٕذٖ ثجت خٛا٘ذ ؽذ. 

٘ ّت  يٗ ٚ لي ٘بي پب ّت  ٘بي لي ِبسژ  ٕذٖ  يذ وٕ بي تٌٛ

يبت  خبٌـ ِبٌ مً ٚ  ٔٚ ًّ گبٔي ٚ ز ٘بي ( ثبصس فضٚدٖ  )ا

ثش ٚاسدات سا دس ثش ٔذاسد. اسصػ وبال٘ب ٚخذِبت تٌٛيذ 

  2ؽذٖ ثٗ ليّت تٌٛيذوٕٕذٖ د سعتْٛ ٘بي 

ثجت ِي ؽٛد.  اٌٚيٓ سديف  4اٌي  2ٚ سديف ٘بي  4اٌي 

ٍف  ٙبي ِخت ؽتٗ فْبٌيت عو س ٘ب سا تٛ مٗ وبال ٌي 2ّش  4 ا

ٔؾبْ ِي د٘ذ. ّشمٗ وً وبال٘ب ثٗ ليّت تٌٛيذ وٕٕذٖ دس 

ثٗ  7عتْٛ  عيف  غت  ثش ز وشدْ ٚاسدات  مبفٗ  ْذ اص ا ث

ِي  عت  ٕذٖ ثذ يذ وٕ ّت تٌٛ ثٗ لي ٍي  يذات داخ مٗ تٌٛ ّش

 آيذ ثٕبثشايٓ:

ٔذاسد       ثش  وي سا دس  مٛق گّش وٗ ز عيف  ٚاسدات 

ّت  ثٗ لي ٘ب  وً وبال مٗ  عت . ّش يٗ ا ّت پب ْبدي لي ِ

اس پككظ اص امككبفٗ وككشدْ ِبسژ٘ككبي زّككً ٚٔمككً ٚ خشيككذ

ثٗ  وً  مٗ  ثٗ ّش ثش ٚاسدات  يبت  خبٌـ ِبٌ گبٔي ٚ  ثبصس

 ليّت تٌٛيذ وٕٕذٖ ثذعت ِي آيذ ثٕبثشايٓ:

 

ؾبثٗ       يض ِ ثبصاسي ٔ يش  ثبصاسي ٚ غ خذِبت  مٗ  ّش

يذ  عتبٔذٖ تٌٛ عت آٚسدْ  ثشاي ثذ ؽٛد.  ِي   ًّ ٘ب ّ وبال

عت ا وبفي ا يت،  ؽتٗ فْبٌ ٘ش س عو  قٛالت ؽذٖ تٛ سصػ ِس

ِختٍف تٌٛيذ ؽذٖ تٛعو سؽتٗ فْبٌيت ٔؾبْ دادٖ ؽذٖ دس 

 عتْٛ ِشثٛه سا خِّ وٕيُ :
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دس خذٚي ِٕبثِ فمو يه ُٔٛ تْكذيً الصَ اعكت أدكبَ      

ؽٛد ٚ آْ تْذيً عيف ثٗ فٛة وٗ دس يه عتْٛ ِدضا ٔؾبْ 

 دادٖ ؽذٖ اعت.    

 

ٗ دس ٘ش عتْٛ ٘ضيٕ ( 3) خذٚي ؽّبسٖ  خذٚي ِقبسف    

تٌٛيذ سؽتٗ فْبٌيت ِشثٛه سا ٔؾبْ ِي د٘ذ. ٘ش عٍٛي 

چٗ ِيكضاْ  j ٔؾبْ ِي د٘ذ وٗ سؽتٗ فْبٌيت (Uij)ايٓ خذٚي 

ثشاي تٌٛيذ ِسقٛالت خٛد ِقشف وكشدٖ اعكت.  iاص ِسقٛي 

ِي  عجٗ  يذاس ِسب ّت خش ثٗ لي عيٗ  ٘بي ٚا  ٕٗ يٗ ٘ضي وٍ

ثٗ ليّت خشيذاس اعت. ليّكت  U23تب  U11ؽٛد. ثٕبثشايٓ 

ثشاي ٚازذ ِسقٛي “ ّّاليّتي اعت وٗ خشيذاس خشيذاس ل

وً  عتبٔذٖ  يت،  ؽتٗ فْبٌ ٘ش س ثشاي  ٕذ.  ِي و خت  پشدا

خذٚي  يذ اص  ٕذٖ ثب يذ وٕ ّت تٌٛ ثٗ لي يت  ؽتٗ فْبٌ س

يت اص  يٓ تشت ثٗ ا عتبٔذٖ  تي  ؽٛد. ٚل عجٗ  ٕبثِ ِسب ِ

عتشط  قبسف دس د خذٚي ِ عيٗ اص  قبسف ٚا ٕبثِ ٚ ِ خذٚي ِ

قٛست ثبليّب فضٚدٖ ث ؽذ، اسصػ ا ؽٛد. ثب ِي  فً  ٔذٖ زب

 ثٕبثشايٓ ثشاي سؽتٗ فْبٌيتٙبي وبالئي داسيُ :

 

ِبصاد  فضٚدٖ  خضاي اسصػ ا عبيش ا ؽتٓ  عت دا ثب دس د  ٚ

 .ٍّّيبتي ثٗ فٛست ثبليّبٔذٖ ثذعت ِي آيذ

 

ّي اص       قٛالت فش عبصي ِس خذا  ثشاي  عيّتشيه  خذٚي 

ؽتٗ  ثٗ س غبة آْ  ٕذٖ ٚ أت يذ وٕ يت تٌٛ ؽتٗ فْبٌ س

فٍي تٙ يت ا ٙب فْبٌ ؽتٗ فْبٌيت يه اص س ؽٛد. ٘ش ِي  يٗ 

ِي  يض  ّي ٔ قٛالت فش فٍي داساي ِس قٛالت ا ثش ِس ّالٖٚ 

ثبؽٕذ ٚ زتي دس ثْني سؽتٗ فْبٌيت ٘ب عُٙ ّّذٖ اي سا 

يش  لبَ غ گش اس جبست دي ثٗ ّ ٕذ.  ِي د٘ قبؿ  خٛد اخت ثٗ 

ليشي خذٚي ِٕبثِ  ايٓ سؽتٗ فْبٌيتٙب داساي عُٙ ّّذٖ 

 اعت.اي ٔغجت ثٗ اسلبَ ليشي آْ ٘ب 

 

عجٗ       عيّتشيه ِسب ىي اص خذٚي  عتفبدٖ اص ي ثب ا

ىبْ  خؼ اِ ٌٛژي ث يب تىٕٛ وبال  ٌٛژي  ٔٗ تىٕٛ فشٚك دٚگب

 .ِي ثبؽذپزيش 

 

فشك تىٌٕٛٛژي ثخؼ ثٗ ايٓ ِْٕبعت وٗ دادٖ ٘ب دس      

وٍيٗ فْبٌيت ٘بي يه تٌٛيذ وٕٕذٖ ثب ٔغجت يىغبْ ِقشف 

يت  ؽتٗ فْبٌ ٘ش س وٗ دس  ٕي  يٓ ِْ ثٗ ا ؽٛد.  ثشاي ِي 

تٌٛيككذ وٍيككٗ ِسقككٛالت آْ اّككُ اص افككٍي ٚفشّككي اص 

گش  جبست دي ثٗ ّ يب  ؽٛد  ِي  عتفبدٖ  غبْ ا ٌٛژي يى تىٕٛ
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وٍيٗ ِسقٛالت يه سؽتٗ فْبٌيت  داساي عبختبس دادٖ اي 

ثب خذٚي عيّتشيه يىغبْ ِي ثبؽٕذ. اص آٔدب وٗ اسلبَ 

يض  ؽذ ٚ ٔ ِي ثب جت  ّٛاسٖ ِث فشك ٘ يٓ  عتفبدٖ اص ا ا

ي ِغتييٍي ٔيض دس ايٓ سٚػ ِٙيب ِي اِىبْ ِسبعجٗ خذاٚ

تٛعو تٌٛيذ وٕٕذگبْ خذٚي دادٖ  ايٓ فشك “ثبؽذ، ِّْٛال

ِٛسد ؾتش  عتفبدٖ  عتبٔذٖ ثي يشد.ا ِي گ ٌيىٓ  لشاس 

اؽىبالت ّّذٖ اي دس ايٓ فشك ٚخٛد داسد وٗ ِٕدش ثٗ سد 

وٗ  فشك  يٓ  يشا ا عت. ص ؽذٖ ا ٔبْ  قبد دا عو الت آْ تٛ

يه  ؽذٖ دس  يذ  ٍف تٌٛ قٛالت ِخت ثب ِس يت  ؽتٗ فْبٌ س

عبختبس ٘ضيٕٗ يىغبْ تٌٛيذ ِي ؽٛٔذ ثي ِْٕي اعت. دٚ 

ُٔٛ ِسقٛي ِختٍف وٗ داساي ٘ضيٕٗ ٘بي ِتفبٚت ٘غتٕذ 

دس ثبصاسي وٗ دس آْ ليّت ٘ب ثش اعبط ٘ضيٕٗ ٘بتْييٓ 

ؽٕذ.  غبٔي ثب ٙبي يى ٕذ داساي ليّت ّي تٛأ ؽٛد ٔ ِي 

وٗ  عت  فشك الصَ ا يٓ  عتفبدٖ اص ا ثشاي ا يٓ  ثش ا ّالٖٚ 

يش  فشك غ يٓ  وٗ ا ؽذ  ثت ثب ِبْ ثب ىٛي ص ثبصاس دس  عُٙ 

 ِّىٓ اعت. 

 

فشك تىٌٕٛٛژي وبال ثٗ ايٓ ِْٕبعت وٗ يه ِسقٛي       

ؽذٖ تٌٛيذ وٕٕذٖ تٌٛيذ وذاَ فشفَٕش اص ايٓ وٗ تٛعو 

ؽذ يٓ  ثب ؽذ.  دس ا ِي ثب غبْ  ٕٗ يى عبختبس ٘ضي داساي 

فٛست اگش يه تٌٛيذ وٕٕذٖ داساي ِسقٛالت ِتفبٚتي ثبؽذ 

ِدّّٛٗ دادٖ ٘بئي وٗ ثشاي تٌٛيذ ٘شيه اص آٔٙب ِٛسد 

ٔيبص اعت ِتفبٚت ِي ثبؽذ. اص َٔش تئٛسيٙبي التقبدي 

فشك تىٌٕٛٛژي وبال لبثً لجٛي تش اص فشك تىٌٕٛٛژي ثخؼ 

ؽذ خٛد ٌيىٓ . ِي ثب فشك ٚ يٓ  وٗ دس ا ّذٖ اي  ؾىً ّ ِ

خذٚي عيّتشيه ٚ دسٔتيدٗ خذٚي مشائت داسد ايٓ اعت وٗ 

فً ا في زب ؽذ. ِٕ في ثب لبَ ِٕ عت داساي اس ىٓ ا ص آْ ِّ

ٕذٖ ثشاي تٌٛيذ ِسقٛالت  صيشا دادٖ ٘بئي وٗ تٌٛيذ وٕ

خٛد ثىبس ِي ثشد ِّىٓ اعت ِٛسد ٔيبص ِسقٛي افٍي اٚ 

ٔجبؽذ ٚثشاي تٌٛيذ ِسقٛالت ثبٔٛي آْ ٚازذ ثىبس سفتٗ 

ثبٔٛي ٚ  يذات  عتبٔذٖ تٌٛ مبي  قٛست أت ؽذ. دس ايٕ ثب

ث خت  ّشاٖ آْ ِٛ ٘بي ٘ مشائت دادٖ  مي دس  لبَ ِٕ شٚص اس

خٛا٘ذ ؽذ. ٌزا ثشاي خالؿ ؽذْ اص اسلبَ ِٕفي ساٖ زً 

 ٘بي ِختٍفي سا پيؾٕٙبد ِي وٕٕذ.

 

يىي اص ساٖ زٍٙبي پيؾٕٙبدي ايٓ اعت وٗ دادٖ ٘بي     

ِٛسد ثشسعي لشاس گيشد. ٌيىٓ  ايٓ ساٖ “ آِبسي ِدذدا

زً ثٕذست وٍيٗ ِٛاسد ِٕفي سا سٚؽٓ ِي عبصد. ّ٘چٕيٓ 

قبدي ثٗ  يٗ الت في داساي تٛخ لبَ ِٕ وٗ اس يٓ  يً ا دٌ

ؽٕذ،  ِي ثب ِبسي  ٘بي آ ثٗ دادٖ  ثٛه  مو ِش غتٕذ ٚ ف ٔي

ؽٕذ.  يب ثب ثب خ ّشاٖ  عت ٘ ىٓ ا ِبسي ِّ ٘بي آ دادٖ 

ثٕبثشايٓ ٚلتي مشائت ِٕفي ثشٚص ِي وٕذ الصَ اعت سيؾٗ 

پيذايؼ آٔٙب ِٛسد تدضيٗ ٚ تسٍيً لشاس گيشد. ثٗ ىٛسي 

قيٓ سؽتٗ وٗ دادٖ ٘بي آِبسي اص  ىشيك ِؾٛست ثب ِتخق
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ْذيً  تٗ ٚ ت لشاس گشف عي  ِٛسد ثشس ثٛه،  ٙبي ِش فْبٌيت

 ؽٛد.

 

دس ِككٛاسدي وككٗ مككشائت زبفككً اص وككبسثشد فككشك      

ّٛال وٗ ِْ ٍي  ؽٕذ ساٖ ز ِي ثب ٔبچيض  وبال  ٌٛژي  “ تىٕٛ

پيؾٕٙبد ِي ؽٛد ايٓ اعت وٗ دسِبتشيظ عيّتشيه ثدبي 

دذا ؽٛد ٚ ِ لشاسدادٖ  ففش  في  لبَ ِٕ ثب خ“ اس ذٚي 

 تشاص گشدد. RASاعتفبدٖ اص سٚػ 

 

داليً لٛي ٚخٛد داسد وٗ فشك تىٌٕٛٛژي وبال سا         

فشك اص  يٓ  وٗ ا عت  يٓ ا يً ا ٌيٓ دٌ ٕذ. اٚ ِي و يذ  تأئ

وٗ  عت  يٓ ا يً دَٚ ا عت. دٌ جٛي ا ثً ل قبدي لب َش الت ٔ

اعتفبدٖ اص ايٓ فشك ِٛخت ِي ؽٛد وٍيٗ صِيٕٗ ٘بي صيش 

 :ت داؽتٗ ثبؽذٚالْي

 ِي تشا يذا  قذاق پ ِبٔي ِ ِبدي ص تشاص  ِبدي:  ص 

عيٗ  قشف ٚا وً ِ ثب  ؽذ  ثش ثب عتبٔذٖ ثشا وً  وٗ  ٕذ  و

 ثْالٖٚ تمبمبي ٔٙبئي

  تشاص ِبٌي: تشاص ِبٌي ِغتٍضَ ايٓ اعت وٗ اسصػ

 يه ِسقٛي ثشاثش ثبؽذ ثب ٘ضيٕٗ ٘بي آْ 

  ٗثبثت ثٛدْ ٔغجت: ايٓ ِٛسد ثٗ ايٓ ِْٕي اعت و

تٌٛيذ وٕٕذٖ ثٗ يه  ٚلتي عتبٔذٖ ٘ب ٚ دادٖ ٘بي يه

)   Aٔغجت تغييش پيذا ِي وٕٕذ ِبتشيظ ِسبعجٗ ؽكذٖ  

 ِبتشيظ مشائت فٕي ( ثبثت ثبلي ثّبٔذ.

  ثجبت ليّت: ايٓ ِٛسد ثٗ ايٓ ِْٕي اعت وٗ ٚلتي

يذ  ٘بي خذ ّت  عبط لي ثش ا قبسف  ٕبثِ ٚ ِ ِبتشيظ ِ

ثبثكت ثكبلي  A تدذيذ ِي ؽٛٔذ ِبتشيظ ِسبعكجٗ ؽكذٖ 

 ثّبٔذ.  

 

وؾككٛس٘ب اص فككشك تىٌٕٛككٛژي ٔبِتدككبٔظ دس ثْنككي اص 

قٛالت  ني اص ِس وٗ ثْ ٕي  يٓ ِْ ثٗ ا ؽٛد.  ِي  عتفبدٖ  ا

فشّي ثب اعتفبدٖ اص فشك تىٌٕٛٛژي وبال ٚ ثْني ديگش 

ثب اعتفبدٖ اص فشك تىٌٕٛٛژي ثخؼ  خذا ؽذٖ ثٗ سؽتٗ 

 فْبٌيت افٍي ِٕتغت ِي ؽٛد.

 

خذاٚي        يت  وٗ اصتشو عيّتشيه  خذٚي  عجٗ  ثشاي ِسب

ٕبثِ وبِال ِ ؽٛد، دٚ سٚػ  ِي  فً  قبسف زب فبٚت “ ٚ ِ ِت

ّبت  عتفبدٖ اص اىال ثب ا ؽٙب  ىي اص سٚ خٛد داسد . ي ٚ

٘بي  عتفبدٖ اص سٚػ  ثب ا گش  ٍي ٚ سٚػ دي ِبسي تىّي آ

ٍي  ِبسي تىّي ّبت آ ِبسي اص اىال عت. دس سٚػ آ مي ا سيب

َٔيش اىالّبت تخققي ٚيژٖ دس ِٛسد دادٖ ٘بي ِٛسد ٔيبص 

ٕي اص  ٔٛاُ ِْي يذ ا گش تٌٛ جبست دي يب ثْ ٘ب  عتبٔذٖ 

ٌيىٓ  ؽٛد.  ِي  عتفبدٖ  ٍف ا قٛالت ِخت ٕٗ ِس عبختبس ٘ضي

الصَ “ وبًِ ٔيغت ٔٙبيتب“ چْٛ ايٓ ُٔٛ اىالّبت ِّْٛال

عيّتشيه  خذٚي  عجٗ  ثشاي ِسب مي  ؽٙبي سيب عت اص سٚ ا
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اعتفبدٖ وشد. دس سٚػ سيبمي ثب تٛخٗ ثٗ ايٓ وٗ وذاَ 

يُ ٚ ثشزغت يه اص فشٚك فٛق سا ِٛسد اعتفبدٖ لشاس د٘

ِسقٛي دس ِسقٛي  خذٚي ِٛسد َٔش خذٚي عيّتشيه ايٓ وٗ 

وبال ( وبال دس  يب  )  ؽذ  ؽتٗ خذٚي ثب خؼ ) س خؼ دس ث ث

سٚاثو سيبمي ِٛسد اعتفبدٖ  ،فْبٌيت دس سؽتٗ فْبٌيت (

ِتفبٚت خٛا٘ذ ثٛد. اص آٔدب وٗ خذٚي دادٖ عتبٔذٖ عبي 

وبال خٛا 2431 ٌٛژي  فشك تىٕٛ ثب  وبال  وبال دس  ٘ذ خذٚي 

ثٛد، دس ايٕدب ايٓ سٚػ ثٗ ىٛس ِختقش تٛمير دادٖ ِي 

 [7,2]ؽٛد.

 

ثب اعتفبدٖ اص فشك خذٚي عيّتشيه ثشا ي ِسبعجٗ      

تىٌٕٛٛژي وبال اثتذا ثبيذ ِبتشيظ مشائت فٕي اص ساثيٗ 

 صيش ِسبعجٗ ؽٛد:

 

ِبتشيظ مشائت فٕي ثب فشك تىٌٕٛٛژي  Acوٗ دس آْ      

اص سٚاثو صيش ثذعت ِي   B   ٚCوبال ٚ ِبتشيظ ٘بي 

 آيٕذ:

 

ِْىٛط ِبتشيظ  ĝ ‾ ¹ِبتشيظ ِقبسف ٚاعيٗ ٚ  Xوٗ دس آْ

 ليشي عتبٔذٖ سؽتٗ فْبٌيت ٘بعت.

 

تشأغكوٛص ِكبتشيظ ِٕكبثِ ِكي  ′Mدس ساثيٗ فكٛق      

ِْىٛط آْ لبثً ِسبعكجٗ  Cثبؽذ. پظ اص ِسبعجٗ ِبتشيظ 

خٛا٘ذ ثٛد ٚ پظ اص ِسبعجٗ ِبتشيظ مشائت فٕي ِبتشيظ 

خبٌـ اص زبفً مشة ايٓ ِبتشيظ دس ثشداس عتبٔذٖ سؽتٗ 

عت ِي آيذ.عبيش أٛاُ ِبتشيظ عيّتشيه  فْبٌيت ٘ب ثذ

 ثب فشٚك ِختٍف ثٗ ؽشذ صيش ِسبعجٗ ِي ؽٛد: 

 
 ِبتشيظ وبال دس وبال ثب فشك تىٌٕٛٛژي ثخؼ: -

 

 

 ّجبست اعت اص: Dوٗ دسآْ ِبتشيظ 

 

 

  ٚq ِبتشيظ ليشي عتبٔذٖ ِسقٛي ِي ثبؽذ 

1 BCAc

1ˆ  gXB

1ˆ  gMC

BDAI 

1ˆ  qMD
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 ِبتشيظ ثخؼ دس ثخؼ ثب فشك تىٌٕٛٛژي ثخؼ : -

 

 
 ِبتشيظ ثخؼ دس ثخؼ ثب فشك تىٌٕٛٛژي وبال -

 

 
ضال  - 8 ضتاَذِ  جذٔل دادِ  ضتفادِ از ؼات  0831ا براي يطان

 ضاختاري

عبي        عتبٔذٖ  ِبسي  2431خذٚي دادٖ  خذٚي آ ِيٓ  دٚ

اعت وٗ تٛعو ِشوض آِبسايشاْ تٙيٗ ِي ؽٛد. دس تْييٓ 

ْٛ ٘بي ايٓ خذٚي عْي ثش ايٓ ثٛدٖ اعت وٗ عيش٘ب ٚعت

زفٌ  2476لبثٍيت ِمبيغٗ آْ ثب خذٚي دادٖ عتبٔذٖ عبي 

غٗ دٚ  يت ِمبي ىٓ لبثٍ يشات ِّ زذالً تغي ثب  يب  ؽٛد 

يٓ  ٘بي ا تشيٓ وبسثشد ىي اص ِّٙ ؽٛد.ٌزا ي فشاُ٘  خذٚي 

خذٚي اعتفبدٖ اص آْ دستسٍيً ٘بي عبختبسي خٛا٘ذ ثٛد. 

ْككٗ عككبختبس التقككبدي ٚ سٚؽككٙبي ِختٍفككي ثككشاي ِيبٌ

خذٚي دادٖ  عتفبدٖ اص  ثب ا ِبْ  ىٛي ص يشات آْ دس  تغي

عتبٔذٖ ٚخٛد داسد وٗ دس ايٕدب ثٗ چٕذ ِٛسد اص آْ ٘ب 

 اؽبسٖ ِي ؽٛد.

 

عبثك ثش ايٓ ِيبٌْبت ِشثٛه ثٗ عبختبس التقبدي      

ثككب اعككتفبدٖ اص خككذٚي دادٖ عككتبٔذٖ ثقككٛست ِمبيغككٗ 

ك ِبتشيظ مشائت فٕي اص ىشيتغييشات مشائت فٕي ِغتميُ 

٘بٚ  ثٗ ٔيبص ثٛه  مشائت ِش وً  عتفبدٖ اص  يب  ثب ا

دس ىٛي صِبْ أدبَ ِي ؽذ.  ِبتشيظ ِْىٛط ٌئْٛ تيف،

دس ايككٓ ِيبٌْككبت تغييككشات دس  مككشائت دادٖ ٘ككب سا  

ِٛسد  عبختبسي  يشات  يشي تغي ٔذاصٖ گ يبس ا ٕٛاْ ِْ ثْ

مت )  ثٗ ّ ؾت  قٛست ثشگ ٔذ ٚ ث ِي داد لشاس  عتفبدٖ  ا

ؾيٓ ( ا ؽتٗ پي يذ س غّت تٌٛ قٛالت ث مبي ِس عّت تمب ص 

ؽتٗ  يٓ س يذ ا يبص تٌٛ ِٛسد ٔ ٘بي  ٙب ٚ دادٖ  فْبٌيت

 ُٛٔ يٓ  وٗ دس ا چٗ  ٔذ. آٔ ِي وشد عي  ٙب ثشس فْبٌيت

ؽتٗ  يه س  ٗٔ وٗ چگٛ عت  يٓ ا ؽذ ا ِي  ِٛػ  ْبت فشا ِيبٌ

فْبٌيت ثب سؽتٗ فْبٌيتٙبئي وٗ عتبٔذٖ آْ سا ِقشف ِي 

ىبت چگٛ يٓ استجب جبه داسد ٚا ٕذ است يذا وٕ يش پ ٔٗ تغي

ٕذ. ثشاي ِي و ٙبئي  ثٗ تٕ جبه  يٓ است ْٗ ا ٌيىٓ ِيبٌ

ثٗ ٘شدٚ استجبىبت ِيبٌْبت عبختبسي وبفي ٔيغت ٚ ثبيذ

ُ٘ ثٗ فٛست استجبه پيؾيٓ يْٕي استجبه ثب سؽتٗ فٛست، 

فْبٌيتٙبي تٌٛيذ وٕٕذٖ دادٖ ٘بي ايٓ سؽتٗ فْبٌيت ٚ 

ُ٘ ثٗ فٛست استجبه پغيٓ  يْٕي سؽتٗ فْبٌيتٙبي ِقشف 

DBEM 

BCEP

1
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يت  ؽتٗ فْبٌ يٓ س قٛالت ا ٕذٖ ِس لشاس وٕ عي  ِٛسد ثشس

وٗ ِي تٛاْ ثشاي ِيبٌْبت  سا يىي اص اثضاس٘بئي گيشد.

قبدي ُٔٛ عبختبسالت يٓ  ثشد اص ا ىبس  مشائت  ،ث ِبتشيظ 

ِي ثبؽذ وٗ  Multiplier Product Matrix (MPM) [4] فضايٕذٖ ِسقٛالت  

 .ادٖ ِي ؽٛدثٗ ٘شدٚ عشي استجبه ددس آْ ٚصْ ِغبٚي 

 

دس چبسچٛة ِذي دادٖ عتبٔذٖ ، تٌٛيذات يه سؽتٗ      

ؽتٗ  عبيش س ثش سٚي  قبدي  ُٔٛ اثشالت يت داساي دٚ  فْبٌ

فضايؼ  جبست اص ا وٗ ّ ؽذ  ِي ثب قبدي  ٙبي الت فْبٌيت

  iتمبمب ٚ افكضايؼ ّشمكٗ اعكت. ٚلتكي سؽكتٗ فْبٌيكت 

تٌٛيذات خٛد سا افضايؼ ِي د٘ذ تمبمب ثشاي دادٖ ٘بئي 

ْبٌيتٙب دسيبفت ِي وٕذ افضايؼ ِي وٗ اص عبيش سؽتٗ ف

يبثذ. دس ِذي دادٖ عتبٔذٖ ايٓ تمبمب پيٛٔذ پيؾيٓ يب 

ٔبِيذٖ ِي ؽٛد. سؽتٗ فْكبٌيتي وكٗ  (Backward linkage)لجٍي 

پيٛٔذ پيؾيٓ ثبالتشي ٔغجت ثٗ عبيش سؽتٗ فْبٌيت ٘ب سا 

داسا ِي ثبؽذ، ثٗ ايٓ ِْٕبعت وٗ تٛعْٗ تٌٛيذات ايٓ 

يٓ  يت اص ا ؽتٗ فْبٌ ؽتٗ س عبيش س يه  خت تسش وٗ ِٛ ٙت  خ

قبد  ثشاي الت ؾتشي سا  ٕبفِ ثي ؽٛد ِ ِي  ٘ب  يت  فْبٌ

عبيش  يذات  فضايؼ تٌٛ گش ا ىشف دي ٕذ. اص  ِي و فشاُ٘ 

ثكشاي  iسؽتٗ فْبٌيتٙب ِٛخت ِي ؽٛد تب سؽتٗ فْبٌيكت 

يٓ  ٘بي ا ٕذگبْ دادٖ  قشف وٕ مبفي ِ مبي ا ثشآٚسدْ تمب

٘ذ . ايٓ سؽتٗ فْبٌيت ّشمٗ تٌٛيذات خٛد سا افضايؼ د

ٔبِيذٖ ِي  (Forward linkage)تبثِ ّشمٗ پيٛٔذ پغيٓ يب ثْذي 

ؽٛد. سؽتٗ فْبٌيتي وٗ داساي پيٛٔذ پغيٓ ثبالتشي ٔغجت 

ثٗ عبيش سؽتٗ فْبٌيتٙب ِي ثبؽذ، ثٗ ايٓ ِْٕبعت وٗ 

تٌٛيذات ايٓ سؽتٗ فْبٌيت دسِمبثً تغييشات ٔغجت ثٗ 

ذ. عبيش سؽتٗ فْبٌيتٙب داساي زغبعيت  ثيؾتشي ِي ثبؽ

ِبتشيظ  ٘شدٚ اص  غيٓ  ٔذ پ ؾيٓ ٚ پيٛ ٔذ پي تي پيٛ ٚل

ِْىككٛط ٌئككْٛ تيككف ِسبعككجٗ ؽككٛد اِىككبْ ِيبٌْككٗ 

عبختبسالتقككبدي ثككب اعككتفبدٖ اص خككذٚي دادٖ عككتبٔذٖ 

 فشاُ٘ ِي ؽٛد.

 

ِبتشيظ مشائت ِغتميُ     A={aij}=Xij / Xjاگش ساثيٗ      

    i سؽتٗ فْبٌيكت  دادٖ ٘بي ِغتميُ   Xijثبؽذ وٗ دس آْ 

ٚ Xj    وً عتبٔذٖ سؽكتٗ فْبٌيكتj   ًاعكت، ِكبتشيظ وك

 ٔيبص٘ب ّجبست خٛا٘ذ ثٛداص :

B = {bij} = [ I –A]-¹    وكٗ ِكبتشيظ ِْىكٛط ٌئكْٛ تيكف يكب

   b•j= ∑bijِبتشيظ وً ٔيبص٘ب ِي ثبؽذ. اص ساثيكٗ فكٛق 

اص ِبتشيظ وً ٔيبص٘كب ِكي     jخِّ سديف ٘ب ثشاي عتْٛ 

  سؽكتٗ فْبٌيتٙكبي  عكتبٔذٖ وكً ّ٘كٗ  b•j  چْٛ. ثبؽذ

سا    jاص يكه ٚازكذ تمبمكب ثكشاي ِسقكٛي  ايدبد ؽكذٖ

 jأذاصٖ گيشي ِي وٕكذ پيٛٔكذ پيؾكيٓ سؽكتٗ فْبٌيكت 
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خِّ عتْٛ ٘كب   bi• = ∑bijٔبِيذٖ ِي ؽٛد. ثٗ ىٛس ِؾبثٗ  

اص ِبتشيظ وً ٔيبص٘ب ِي ثبؽذ وٗ پيٛٔذ     i ثشاي سديف

 پغيٓ سا أذاصٖ گيشي ِي وٕذ.

 

ثشاي أذاصٖ   (MPM)ائت فضايٕذٖ ِسقٛي ِبتشيظ مش     

گيشي تأثيشدس وٍيٗ سؽتٗ فْبٌيتٙب ثغو دادٖ ؽذٖ اعت. 

ايٓ ِميبط ُ٘ پيٛٔذ٘بي پيؾيٓ ٚ ُ٘ پيٛٔذ٘بي پغيٓ سا 

أذاصٖ گيشي ِي وٕذ ٚ دس ٔتيدٗ ثب يه ِميبط ِي تٛاْ 

ٙبي  ؽتٗ فْبٌيت يٗ س ثب وٍ يت سا  ؽتٗ فْبٌ يه س ثو  سٚا

 ديگش أذاصٖ گيشي وشد.

خِّ وً مشائت ٔيبص٘كب ثكشاي وٍيكٗ سؽكتٗ   Vاگش     

 فْبٌيتٙب ثبؽذ

 

 

 

ّجبست خٛا٘ذ   دسايٓ فٛست ِبتشيظ مشائت فضايٕذٖ ِسقٛي

 ثٛد اص:

 

 

 

يه ِميبط وّكي اص سٚاثكو ثكيٓ  MPMاص آٔدب وٗ       

جٗ  يه ست تٛاْ  ِي  ٕذ  ِي و فشاُ٘  ٙب سا  ؽتٗ فْبٌيت س

ٚاثو عٛست ؽذٖ  ثٕذي عٛست ؽذٖ اصآْ ثذعت آٚسد . ايٓ س

ٔبِيذٖ ِي ؽٛد وٗ اص ىشيك آْ “ چؾُ أذاص التقبدي“

ِي تٛاْ سٚاثو عبختبسي يه سؽتٗ فْبٌيت يْٕي اثشات 

يه سؽتٗ فْبٌيت سا ثش عبيش سؽتٗ فْبٌيت ٘ب  أذاصٖ 

گيشي وشد وٗ ِي تٛأذ ثٗ فٛست ِمبيغٗ ثب عبيش سؽتٗ 

مبىِ  يت دس ِ ؽتٗ فْبٌ ّيٓ س خٛد ٘ ثب  يب  ٙب  فْبٌيت

بٔي ِختٍف ثبؽذ. ايٓ پيٛٔذ تْبِالت يه سؽتٗ فْبٌيت صِ

سا ثب عبيش سؽتٗ فْبٌيت ٘ب ُ٘ ثٗ ّٕٛاْ تٌٛيذ وٕٕذٖ 

ِي  ؾبْ  ٘ب ٔ ٕذٖ داد قشف وٕ ٕٛاْ ِ ثٗ ّ  ُ٘ عتبٔذٖ ٚ 

 د٘ذ.

 

يىي اص وؾٛس٘بئي وٗ دس ايٓ صِيٕٗ وبس وشدٖ اعت      

ؽؼ  عتفبدٖ اص  ثب ا وٗ  ؽذ  ِي ثب ىب  سذٖ آِشي يبالت ِت ا

عبٌٙبي خذٚي دا ثيٓ  ؾٛس  يٓ و عتبٔذٖ  ا تب  2693دٖ 
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 2639،2663،2667، 2633، 2699، 2693) عككبٌٙبي    2667

تغييكشات  ( MPM) (  اص ىشيك ِبتشيظ مشائت فضايٕكذٖ  

عت.  لشاسدادٖ ا  ْٗ ؾٛس سا ِٛسدِيبٌ قبد و عبختبسي الت

لٛي تشيٓ  2693زبفً ِيبٌْبت ٔؾبْ ِي د٘ذ وٗ دس عبي 

ي التقبدي آِشيىب فْٕت داؽتٗ تأثيش سا  دس فْبٌيت ٘ب

ثشات  تذسيح اص ا ثٗ  لشْ  ثِ  يه س ىٛي  ٌيىٓ دس  عت.  ا

فْبٌيتٙبي فْٕتي وبعتٗ ؽذٖ اعت. دس ّ٘يٓ صِبْ اثشات 

ثٗ  ىب  قبد آِشي فْٕتي دس الت يش  ٘بي غ يت  ؽتٗ فْبٌ س

ٚيژٖ عبختّبْ، ِغتغالت ٚ خذِبت داساي سؽذ سٚص افضْٚ 

 سٚص ثٗ سٚص افضايؼ يبفتٗ اعت.

 

ٚػ ديگش وٗ ثشاي ِمبيغٗ أٛاُ خذاٚي ثىبس ِي س     

سٚد، ّجبست اص ِمبيغٗ خذاٚي دادٖ عتبٔذٖ يه وؾٛس دس 

ؾٛس٘بي  ثيٓ و عتبٔذٖ  خذاٚي دادٖ  غٗ  ِبْ، ِمبي ىٛي ص

ِمبيغٗ خذاٚي دادٖ عتبٔذٖ ِٕكبىك ِختٍكف يكه  ٚ ِختٍف

ؽذ ِي ثب ؾٛس  ّي ٚ . و غٗ و ُٔٛ ِمبي ٍي دٚ  ىٛس و ثٗ 

 [3].ِمبيغٗ ويفي ٚخٛد داسد

 

خٛد       في ٚ ؽٙبي ِختٍ ٙبئي سٚ ثٗ تٕ ّي  غٗ و دس ِمبي

داسد وٗ ِي تٛاْ ثٗ چٕذ ُٔٛ آْ اؽبسٖ وشد. يىي اص 

 Leسٚؽٙب ِسبعجٗ ِبتشيظ تؾبثٙبت يكب ؽكبخـ تؾكبثٙبت 

Manse  ُاعت . ٚلتي يه خفت خكذٚي دادٖ عكتبٔذٖ ثكب ٘ك

ثٗ  فٛق  ؾبثٙبت  ؽبخـ ت تٛاْ اص  ِي  ؽٛٔذ  ِي  غٗ  ِمبي

 وشد: فٛست صيش اعتفبدٖ

 

 

ِشثٛه ثكٗ دٚ خكذٌٚي اعكت وكٗ  R1  ٚR2وٗ دس آْ      

دس زبٌكت  Le Manse ِٛسد ِمبيغٗ لشاس ِكي گيكشد. ؽكبخـ

جب يبد ٚ تمشي غيبس ص ؾبثٗ ث ثش “ ت ثٛد.  211ثشا ٘ذ  خٛا

فٍٗ اي  ِبسي فب قٙبي آ ىي اص ؽبخ ٔذ ي ِي تٛا ٕبثشايٓ  ث

ث ؾبثٙبت  ْٗ ت ِبتشيظ يثشاي ِيبٌ ؽذ.  خذٚي ثب ٓ دٚ 

عبٔي ؽبخـ ٘بي تؾبثٙبت سا ثٗ فٛست دٚ تؾبثٙبت ثٗ  آ

 ثٗ دٚ دس يه ِدّّٛٗ خذاٚي ٔؾبْ ِي د٘ذ.

 

غٗ       ِبتشيظ ِمبي عجٗ  ّي ِسب غٗ و گش ِمبي سٚػ دي

تٛاْ  ِي  َٛس  يٓ ِٕ ؽذ.ثشاي ا ِي ثب مشائت  ٕذي  جٗ ث ست

سديف ٘بي ِبتشيظ ِْىٛط ٌئْٛ تيف سا خِّ وشدٖ مشائت 

ؼ سا ثذعت عتبٔذٖ ثشاي وً افضايؼ تمبمب ثشاي ٘ش ثخ

آٚسد. ثٗ ّجبست ديگش خِّ ٘ش عتْٛ ٔؾبْ دٕ٘ذٖ عتبٔذٖ 

زذ  يه ٚا ثٗ  عخگٛئي  ثشاي پب يبص  ِٛسد ٔ قٛي  وً ِس
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٘ذ.  ِي  د ؾبْ  قٛي سا ٔ ٘ش ِس ٙبئي  مبي ٔ فضايؼ تمب ا

ّالٖٚ ثش ايٓ ِي تٛاْ زتي مشائت ِبتشيظ ِْىٛط ٌئْٛ 

ٙبئي ٚ  مبي ٔ خؼ سا دس تمب ٘ش ث عُٙ  يف سا ٚصْ دادٖ  ت

ثخؼ سا دس مشائت اسصػ افضٚدٖ ثذعت آٚسد.  يب عُٙ ٘ش

ستجٗ ثٕذي ثذْٚ ٚصْ مشائت عتبٔذٖ ، تشتيت اّ٘يت يه 

فضايؼ  ثٗ ا عخگٛئي  ٕذ پب دبد فشآي ؾخـ سا دس اي خؼ ِ ث

تمبمب سا فشاُ٘ ِي وٕذ. ِمبيغٗ ستجٗ ٘ب ثشاي ٘ش خفت 

خذٚي دادٖ عتبٔذٖ دٚ وؾٛس يب دٚ خذٚي دس يه وؾٛس ، 

ا ثذعت ِي د٘ذ وٗ تؾبثٙبت دٚ ّٕبفشي اص يه ِبتشيظ س

 خذٚي سا ٔؾبْ ِي د٘ذ. 

سٚػ ِؾبثٙي ثب خِّ وشدْ عتْٛ ٘بي ِبتشيظ ِْىٛط      

ٌئْٛ تيف ٚخٛد داسد وٗ اىالّبتي سا فشاُ٘ ِي وٕذ وٗ 

عبيش  ثش  خؼ سا  يه ث مبي  ؽذ تمب جٗ س ّٗ خبٔ ثشات ٘ ا

ثخؾٙبي التقبد ٔؾبْ ِي د٘ذ. ِمبيغٗ ستجٗ ٘ب اِىبْ 

 تؾبثٙبت سا فشاُ٘ ِي وٕذ. ِسبعجٗ ِبتشيظ
 

ثككشاي ِمبيغككٗ خككذاٚي دادٖ عككتبٔذٖ دس دٚ دٚسٖ      

صِبٔي سٚػ ديگشي وٗ وبسثشد آْ ثٗ سٚص ثٗ سٚص ِتذاٚي 

فٛست  ثٗ  في  عبختبسي وي خذاٚي  عجٗ  ؽٛد ِسب ِي  تش 

(  ثشاي ّذَ  1دٚدٚئي اعت. دس ايٓ سٚػ فمو اّذاد ) 

يب مشائت  ( ثشاي ٚخٛد ثشاي خذاٚي عيّتشيه 2ٚخٛد ٚ )

ثجت ِي ؽٛد. ِبٕٔذ ِمبيغٗ وّي دس ِمبيغٗ ٘بي ويفي 

 ٔيض زبٌت ٘بي ِختٍفي ِي تٛاْ دسَٔش گشفت. 

 

 (M)   يىي اص زبٌتٙب اعتفبدٖ اص خذاٚي عكيّتشيه      

ثشاي ِمبيغٗ اعت. اثتذا ثبيذ ايٓ خذٚي ٔشِباليض ؽٛد.   

وً  ثٗ  خذاٚي  يٓ  فش ا يه اص ّٕب َٛس ٘ش يٓ ِٕ ثشاي ا

 .تمغيُ ِي ؽٛد  i’Mi) (عيّتشيهِبتشيظ 

 

 

 
ثشاي ِسبعجٗ يه ِبتشيظ دٚدٚئي ثب (N) ايٓ ِبتشيظ       

اعتفبدٖ اص يه ُٔٛ ِْيبس ثىبس ِي سٚد. ايٓ ِْيبس ِي 

  تٛأذ ثٗ ّٕٛاْ ِثبي ِتٛعو عبدٖ مشائت ٔشِبي ثبؽكذ 

(1/n)  ْوٗ دس آn  تْذاد عٍٛي ٘بي غيش ففش دس ِبتشيظN   

ِبتشيظ ويفي اص سٚاثو دٚ دٚئكي ثبؽكذ  N  ِي ثبؽذ. اگش

 ِي تٛاْ ٔٛؽت:

 

 اگشداؽتٗ ثبؽيُ  

  MMiiN
1' 
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لُ     فٛست س يٓ  ؽٛد  2دسا ِي  ؽتٗ  ِبتشيظ ٔٛ عٍٛي  دس

 يْٕي :

 

 ٚ اگش
 

 يب   

ؽٛد  ِي  ؽتٗ  ِبتشيظ ٔٛ عٍٛي  ففش دس  لُ  فٛست س يٓ  دسا

 يْٕي:

 

ِشثككٛه ثككٗ خككذاٚي دادٖ  گٛٔككبگْٛاص ِككبتشيظ ٘ككبي      

ٍف ا ٘بي داساي عتبٔذٖ ِخت عٍٛي  ْذاد  عجٗ ت ىبْ ِسب ِ

ٙبي  2اسصػ  ؾٛس دس صِبٔ يه و يب  ٍف  ؾٛس٘بي ِخت ثشاي و

عوبٔيب  ؾٛس ا يٓ سٚػ و ؽت. اص ا ٘ذ دا خٛد خٛا ٍف ٚ ِخت

خٛد  ٍف  ٕبىك ِخت عتبٔذٖ ِ خذاٚي دادٖ  غٗ  ثشاي ِمبي

 اعتفبدٖ وشدٖ اعت.

 

اعكت وكٗ  Passinetti سٚػ ديگش اعكتفبدٖ اص ِكبتشيظ      

 ِي ثبؽذ:  X صيش عيغتُ ٘بي ِبتشيظ تٌٛيذ

 

 

 

 اِىبْ تدضيٗ ايٓ ِبتشيظ ثٗ اليٗ ٘بي تٌٛيذ ِي ثبؽذ:

 

 

 

ِكبتشيظ ِشزٍكٗ اٚي سٚاثكو ِتمبثكً   A ŷ دس ايٓ ِكٛسد

ِكبتشيظ  A² ŷ. اعكت yخشيبْ تٌٛيذات ثب تمبمبي ٔٙبئي  

 ِبتشيظ ِشزٍٗ عَٛ اعت. A³ ŷِشزٍٗ دَٚ سٚاثو ِتمبثً ٚ 

 

 
 ادِ ضتاَذِ در ايراٌضابقّ تٓيّ جذٔل د -4

اٌٚككيٓ خككذٚي دادٖ عككتبٔذٖ ايككشاْ تٛعككو ٚصاست     

تٙيٗ ؽذ وٗ  2455ثشاي عبي  43دس  43التقبد ثب اثْبد 

 
^

1
yAIX
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تٛعو  2453ِٕتؾش ؽذ. خذٚي ثْذي دس عبي  2459دس عبي 

ْبد  ثب اث وض  ٔه ِش عبي  36دس  36ثب وٗ د س ؽذ  يٗ  تٙ

اْ ِٕتؾش ؽذ. خذٚي عَٛ ثب ّ٘ىبسي ِشوض آِبس ايش 2462

تٙيٗ ؽذ وٗ دس عبي  66دس  66ثب اثْبد  2464ثشاي عبي 

ثبٔه ِشوضي  211دس  211ِٕتؾش ؽذ. خذٚي تفقيٍي  2467

عب ي عبي  2464ثشاي  يٗ ٚ دس  خذٚي  2472تٙ ؽذ.  ؾش  ِٕت

ْبد  2474عبي  ِٗ ٚ  63دس  63ثب اث عبصِبْ ثشٔب عو  تٛ

عبي  وٗ دس  ؽذ  يٗ  خٗ تٙ قيٍي  2473ثٛد ؽذ. تف ؾش  ِٕت

خذٚي دا ْبد تشيٓ  ثب اث عتبٔذٖ  ثشاي  293دس  293دٖ 

 66ِٕتؾش ؽذ. خذٚي  2494تٙيٗ ؽذ وٗ دس عبي  2476عبي 

تٛعو ثبٔه ِشوضي تٙيٗ ٚ دس عبي  2479ثشاي عبي  66دس 

ِٕتؾش ؽذ. آخشيٓ خذٌٚي وٗ تٛعو اسگبٔٙبي سعّي  2496

اعت وٗ ثب  2491تٙيٗ ٚ ِٕتؾش ؽذٖ اعت ِشثٛه ثٗ عبي 

 RASٚ اص سٚػ  2476بٔذٖ اعككتفبدٖ اص خككذٚي دادٖ عككت

ثشاي  وٗ دس آْ  ؽذٖ  ْذيً  ّبت  46ت خذٚي اص اىال خؼ  ث

عبي  خذٚي دس  يٓ  عت. ا ؽذٖ ا عتفبدٖ  غتميُ ا ِ2497 

 ِٕتؾش ؽذ. 

 

 
 0831ضرٔرت تٓيّ جذٔل دادِ ضتاَذِ ضال  -5

اِشٚصٖ اّ٘يت خذاٚي دادٖ عتبٔذٖ ٚ وبسثشد آْ       

س زذي اعت دس ثشٔبِٗ سيضي ٘ب ٚ تسٍيً ٘بي التقبدي د

ثبس  يه  زذالً  وٗ  فت  تٛاْ يب ِي  ؾٛسي سا  تش و وٗ وّ

ِجبدست ثٗ تٙيٗ آْ ٔىشدٖ اعت .ٔگب٘ي ثٗ فذ٘ب ٘ضاس 

خذٚي دادٖ   ٕٗ ٍف دس صِي ٌت ِخت يب ِيب مي  ٌٗ تسمي ِمب

عتبٔذٖ دس ِٛتٛس٘بي خغتدٛگش ايٕتشٔت تأئيذي ثش ايٓ 

 ِذّبعت. 

 

خككذاٚي دادٖ عككتبٔذٖ ّككالٖٚ ثككش ثْككذ تسٍيٍككي ٚ      

ُ٘ اص و غدُ   لٛي ٚ ِٕ ِبسي  چبسچٛة آ يه  بسثشدي آْ، 

َٔش ّ٘بٕ٘گي آِبسي ٚ ُ٘ اص خٙت ّ٘بٕ٘گ عبصي تْبسيف 

چبسچٛثي سا  ِبسي  ِي سٚد. اص َٔشآ ؽّبس  ثٗ  فب٘يُ  ِ ٚ

٘بي  ثيٓ آِبس ّبٕ٘گي  يك آْ ٘ تب اص ىش ٕذ  ِي و فشاُ٘ 

ٍف  ٕبثِ ِخت وٗ اص ِ خذِبت  ٘ب ٚ  يبْ وبال ثٗ خش ثٛه  ِش

ّٛٔككٗ اي سؽككتٗ فْبٌيتٙككب ، َٔيككش آِبسگيشيٙككبي ٔ

آِبسگيشيٙككبي ٘ضيٕككٗ ٚدسآِككذ خككبٔٛاس ، آِبس٘ككبي 

يذ  ِي آ عت  ٌت ثذ خٗ دٚ ٘بي ثٛد خبسخي، آِبس گبٔي  ثبصس

ٕبْ اص  ثشاي اىّي يض  ِٙٛي ٔ َش ِف ؽٛد. اص ٔ تشي  وٕ

ِٛسد  ٘بي  ٕذي  مٗ ث فب٘يُ ٚ ىج ْبسيف ٚ ِ ّبٕ٘گي ت ٘

 اعتفبدٖ داساي اّ٘يت فشاٚاْ اعت .

 

عتبٔذ     يٗ خذٚي دادٖ  ثشاي تٙ عيٍٗ  تشيٓ ٚ ِّٙ ٖ

ِبسي  ّبت آ وٗ اىال ِٛالْي  تي دس  عت ز ٍي ا غبثٙبي ِ ز

مشٚست  يٗ آْ  عت تٙ مْيفي ثشخٛسداسا يت  خٛد اص ويف ِٛ
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ٙبْ  ؾٛس٘بي خ غيبسي اص و ٕذ. دس ث ِي و يذا  ؾتشي پ ثي

ثشاي تٙيٗ ثخؾي اص زغبثٙبي ٍِي اص خذٚي دادٖ عتبٔذٖ 

فٗ  عتبٔذٖ خال خذٚي دادٖ  ٕذ.  ِي وٕ عتفبدٖ  عٗ ا اي اص 

سا اسائكٗ ِكي د٘كذ وكٗ  GDPسٚػ ِّىٓ ثكشاي ِسبعكجٗ 

 ّجبستٕذ:

 سٚػ زغبة تٌٛيذ سؽتٗ فْبٌيتٙب -

 سٚػ تمبمبي ٔٙبئي  -

 سٚػ دسآِذ -
تٙيٗ خذٚي دادٖ عتبٔذٖ ّالٖٚ ثش ايٕىٗ ِمبيغٗ      

ِي  پزيش  ىبْ  ثٛس سا اِ عٗ سٚػ ِض فً اص  تبيح زب ٔ

يٗ ٘بي تٙ عي آِبس ٙت ثشس عجي سا خ ٕٗ ِٕب  عبصد، صِي

اثضاسي سا ثٗ ٚخٛد “ ؽذٖ فشاُ٘ ِي عبصد ٚ ٔٙبيتب

ِي آٚسد وٗ دس آْ خالفٗ اي اص وٍيٗ خشيبٔٙبي ِشتجو 

ٔؾبْ دادٖ ِي ؽٛد. ثب تٛخٗ ثٗ ايٕىٗ تٙيٗ   GDPثب 

يبد  قيً ص ثب تف عبالٔٗ  ىٛس  ثٗ  عتبٔذٖ  خذٚي دادٖ 

ٔيبصِٕذ ِٕبثِ آِبسي گغتشدٖ، ٘ضيٕٗ گضاف ٚ ٔيشٚي 

ِي ثب ٔي  غبٔي فشاٚا ّٛالأ ِي “ ؽذ، ِْ فيٗ  ٕيٓ تٛ چ

يٗ  ثٗ تٙ يبصي  وٗ ٔ قيٍي ؽٛد  غت تف عبالٔٗ ٔي خذاٚي 

زذٚد  ْذاد  ثب ت خذٌٚي  ىٗ  ِي  41ثٍ يت  يض وفب خؼ ٔ ث

 وٕذ.    

 

خذٚي دادٖ       يت  ثٗ اّ٘ خٗ  ثب تٛ يت  ثذيٓ تشت

يش  َبت ص ثٗ ِالز خٗ  ثب تٛ فت  وٗ س ؽشزي  ثٗ  عتبٔذٖ  

عبي  عتبٔذٖ  خذٚي دادٖ  يٗ  عتٛس  2431تٙ وبس دس د

 ِشوض آِبس ايشاْ لشاس گشفت

 

ثشاي  - عتبٔذٖ  خذٚي دادٖ  عتفبدٖ اص  ثٗ ا يبص  ٔ

عْٗ  ٙبسَ تٛ ِٗ چ ؾي ثشٔب ٘بي ثخ  ِٗ تذٚيٓ ثشٔب

 التقبدي وؾٛس

ٔيبص ثٗ اعتفبدٖ خبؿ دس تسٍيً ٘بي تمبمبي أشژي  -

 ثشاي ثشٔبِٗ سيضي دليك دس ايٓ صِيٕٗ

عجٗ  - ثٗ ِسب ثشاي ٚصْ دادْ  چبسچٛثي  ثٗ  يبص  ٔ

 ـاّذاد ؽبخ

ٔيككبص ثككٗ چككبسچٛثي ثككشاي گغككتشػ أككذاصٖ  -

 گيشيٙبي ليّت ٚ زدُ ِشثٛه ثٗ آْ 

ٔيبص ثٗ خذٌٚي ثب دادٖ ٘بي ثٕٙگبَ صيشا آخشيٓ  -

خذٚي دادٖ عتبٔذٖ ِشوض آِبس ايشاْ ثب اعتفبدٖ 

تٙيٗ ؽكذٖ  2491تْذيً ؽذٖ ثشاي عبي  RASاص سٚػ 

 اعت.

 

فٍي        فٛي ا ىي اص ا ٌٛژي ي ثٛدْ تىٕٛ ثت  فشك ثب

خذاٚي دادٖ عتبٔذٖ اعت ٚ ثٗ ايٓ خٙت اتخبر ِي  تٙيٗ

ؽٛد وٗ ثب اعتفبدٖ اص آْ ثتٛاْ اىالّبت تٌٛيذ سا دس 
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ِذي عبدٖ اي تَٕيُ ٚ ثٗ آعبٔي ِسبعجٗ وشد. فشك ثبثت 

عتبٔذٖ  ِذي دادٖ  عتفبدٖ اص  ىبْ ا ٌٛژي، اِ ثٛدْ تىٕٛ

مٌٛي  ِبٔي ِْ فٍٗ ص ثشاي فب قبدي  ٘بي الت يً  سا دس تسٍ

ي فشاُ٘ ِي عبصد اص ايٕشٚ ايٓ فشك  ثْذ اص تٙيٗ خذٚ

عبختبس  وٗ  يٓ  سل ا ثٗ ِ غت ٚ  عتٛاسي ٔي فشك ا يه 

خذٚي دادٖ  يذ  ٕذ ثب يذا و يش پ ؾٛس تغي يه و قبدي  الت

ٌٛژي ٚ  وٗ تىٕٛ دب  ؽٛد. اص آٔ يٗ  يذي تٙ عتبٔذٖ خذ

ثذ،  ِي يب يش  تذسيح تغي ثٗ  ؾٛس  يه و قبد  عبختبس الت

لت لبثً يه خذٚي دادٖ عتبٔذٖ سا ِي تٛاْ ثب د“ ِّّٛب

ِذت  ثشاي  جٌٛي  ثب  6ل لشاس داد.  عتفبدٖ  ِٛسد ا عبي 

عتبٔذٖ  خذٚي دادٖ  ؾشفتٗ  ؾٛس٘بي پي وٗ دس و يٓ  خٛد ا ٚ

ثقٛست عبالٔٗ تٙيٗ ِي ؽٛد، دس وؾٛس٘بي دسزبي تٛعْٗ 

ّٛال فٍٗ “ ِْ قيٍي فب عتبٔذٖ تف خذاٚي دادٖ  يٗ  ثشاي تٙ

 عبٌٗ ٚ يب زذاوثش دٖ عبٌٗ پيؾٕٙبد ِي ؽٛد. 6صِبٔي 

 
 0831ژگيٓاي جذٔل دادِ ضتاَذِ ضال ٔي -6

 

 تؼذاد ضطرْا ٔ ضتٌٕ ْا - 0 -6

عتٛاس       مٙبئي ا يٗ فش ثش پب عتبٔذٖ  قبد دادٖ  الت

فشك  ثٛدْ ٚ  ثت  يي ٚ ثب فشك خ ٕذ اص  وٗ ّجبست عت  ا

خذٚي  ٘بي  عتْٛ  عيش٘ب ٚ  خبة  وٗ أت دب  ٕي. اص آٔ ّ٘گ

دادٖ عتبٔذٖ تبزذٚدي ِجتٕي ثش فشمٙبي فٛق ِي ثبؽذ، 

 ي ايٓ فشك ٘ب مشٚسي ثَٕش ِي سعذ.يبدآٚس

 

يه         ٕذٖ  ؾبْ د٘ عتبٔذٖ ٔ خذٚي دادٖ  عتْٛ  ٘ش 

فشآيٕذ تٌٛيذ يب يه فْبٌيتي اعت وٗ ِسقٛي ِؾخقي سا 

تٌٛيذ ِي وٕذ. ايٓ عتْٛ ّٔبيٕذٖ تبثِ تٌٛيذ اعت ثٗ 

ىٛسي وٗ چگٛٔگي تغييشات عتبٔذٖ تٌٛيذ ؽذٖ سا ثشزغت 

ِي وٕذ. دس التقبد  تغييشات دادٖ ٘بي ِقشف ؽذٖ ِؾخـ

دادٖ عتبٔذٖ فشك ِي ؽٛد ايٓ ساثيٗ خيي ٚ ثبثت اعت 

فشك خيي خيي ٔيغت. “ ٘شچٕذ دس ٚالِ تبثِ تٌٛيذ ٌضِٚب

ثٛدْ ٚ ثبثت ثٛدْ ايٓ سٚاثو ثٗ ايٓ دٌيً اتخبر ِي 

تٛاْ  عتبٔذٖ ث خذٚي دادٖ  عتفبدٖ اص  ثب ا وٗ  ؽٛد 

ثٗ وشدٖ ٚ  َيُ  عبدٖ اي تٕ ِذي  يذ سا دس  ّبت تٌٛ  اىال

ىبْ  ثو، اِ ثٛدْ سٚا ثت  فشك ثب ّٛد.  عجٗ ٔ عبٔي ِسب آ

اعككتفبدٖ اص ِككذي دادٖ عككتبٔذٖ سا دس تسٍيككً ٘ككبي 

التقبدي ثشاي فبفٍٗ صِبٔي ِْمٌٛي ثْذ اص تٙيٗ خذٚي 

. دسفٛست فمذاْ ايٓ خذٚي دادٖ عتبٔذٖ فشاُ٘ ِي عبصد

 ثشاي عبٌٙبي ثْذي لبثٍيت اعتفبدٖ ٔخٛا٘ذ داؽت.

 

٘ش ثخؼ فمو داساي يه ِسقٛي ٚ ثشاعبط فشك ّ٘گٕي      

ُٔٛ خبٔؾيٕي  چيه ُٔٛ عبختبس دادٖ اي ِي ثبؽذ ٚ ٘ي

ثيٓ ِسقٛالت ثخؾٙبي ِختٍف أدبَ ّٔي ؽٛد. ثٕبثشايٓ 

ٚازذ٘بي آِبسي وٗ تست ّٕٛاْ ٚازذ٘بي آِبسي ثشاي خِّ 
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ِي  خبة  خؼ أت يه ث يبص  ِٛسد ٔ ِبسي  ٘بي آ آٚسي دادٖ 

 ٓ ثبؽٕذ ؽٛٔذ، ثبيذ تب آٔدب وٗ ِّىٓ اعت ّ٘گ

 

ثٗ ايٓ تشتيت اثْبد خذٚي ثبيذ ىٛسي أتخبة ؽٛد     

ؽذ.  ؽذٖ ثب يت  ٕي دس آْ سّب فً ّ٘گ ىبْ ا تي االِ وٗ ز

غت  پزيش ٔي ىبْ  فً اِ يٓ ا يك ا يت دل ًّ سّب ٌيىٓ دس ّ

صيشا زتي اگش ٘ش عيش خذٚي فمو اص يه ِسقٛي  تؾىيً 

ؽذٖ ثبؽذ ٘ش چٕذ ثٗ ٍب٘ش يه ُٔٛ ِسقٛي داساي عبختبس 

اي ّ٘گٓ ِي ثبؽذ ، ٌيىٓ ِّىٓ  اعت ايٓ ِسقٛي  ٘ضيٕٗ

ؽي اص  ِش ٔب يٓ ا ؽٛد ٚا مٗ  ٍف ّش ٘بي ِخت يت  دس ويف

تٗ  ىبس سف يٗ ث عيٗ اي ٚ اٌٚ ٘بي ٚا ثٛدْ دادٖ  فبٚت  ِت

لٛي  ٘بي  خٛد وبِويٛتش ثب ٚ ِشٚصٖ  ٕذ ا عت. ٘شچ دس آْ ا

ىبْ  يبد اِ ْبد ص ثب اث قيٍي  خذاٚي تف عجبت  دبَ ِسب أ

 ِٔ ٌيىٓ ِٛا عت  ؽذٖ ا غتشػ پزيش  ٕٗ گ ؾّبسي دس صِي ثي

اثْبد خذٚي ٚخٛد داسد. اص خٍّٗ ايٓ ِٛأِ، ِسذٚديت 

ئٗ  ىبْ اسا ّذَ اِ ِبسي ٚ  ٘بي  آ ِّ آٚسي دادٖ  تٛاْ خ

چٗ  ؽذ. ٘ش ِي ثب ِبسي  ٕبثِ آ عو ِ قيٍي تٛ ّبت تف اىال

اثْبد خذٚي گغتشدٖ تش ثبؽذ خِّ آٚسي دادٖ آِبسي ثب 

ٕ ٗ ِٛاد خضئيبت ثيؾتشي ثٗ ٚيژٖ دس صِيٕٗ تشويت ٘ضي

٘بي  ٕٛاْ دادٖ  وٗ ثْ خذِبتي  ٘ب ٚ  يٗ وبال يٗ ٚ وٍ اٌٚ

ٚاعيٗ خزة ثخؾٙب ِي ؽٛٔذ ِٛسد ٔيبص خٛا٘ذ ثٛد. ايٓ 

اِش ّ٘شاٖ ثب ِذت صِبْ الصَ دس تٙيٗ خذاٚي ثب اثْبد 

غتشػ  سذٚديت گ خت ِ ٙب ِٛ ثٛدْ آٔ ثش   ٕٗ ثضسگ ٚ ٘ضي

يبص  ِٛسد ٔ ثضسگ  خذاٚي  ٕذ  ؽٛد. ٘شچ ِي  خذٚي  ْبد  اث

عتفبدٖ وٕٕذگبْ اعت ٌيىٓ ثٗ تدشثٗ ثبثت ثغيبسي اص ا

ؽذٖ اعت وٗ افضايؼ لبثٍيت خذاٚي ثضسگ دس ِمبيغٗ ثب 

 افضايؼ ٘ضيٕٗ آٔٙب لبثً تٛخيٗ ٔيغت.

 

ّٛال     ِْ ًّ ٕبثشايٓ دسّ عو “ ث ْبد ِتٛ ثب اث خذاٌٚي 

ؾٙب  ْذاد ثخ عت ت فٛست الصَ ا يٓ  ؽٛد دسا ِي  ؾٕٙبد  پي

تٌٛيذ وٕٕذٖ  ىٛسي أتخبة ؽٛد وٗ ٘ش ثخؼ خذٚي تٌٛيذ،

يه گشٖٚ ِسقٛالت ِؾبثٗ ثٛدٖ ٚ داساي عبختبس ٘ضيٕٗ اي 

ِي  ِٛسدي،  ْبت  ثٗ ِيبٌ يبص  فٛست ٔ ؽذ. دس  ؾبثٗ ثب ِ

تٛاْ ثخؾٙبي ِٛسد َٔش سا ثٗ اخضاي تفقيٍي تشي تفىيه 

 وشدٖ ِيبٌْبت ٚعيْتشي سا فشاُ٘ وشد.   

  

 253تْككذاد  2431دس خككذٚي دادٖ عككتبٔذٖ عككبي       

پيؼ ث قٛي  قبسف ٚ ِس خذٚي ِ عيش٘بي  وٗ  عت  ؽذٖ ا ٕي  ي

ثيٓ  ٕذي  مٗ ث غت ىج ٕذ ٚ ثشز ِي د٘ ؾىيً  ٕبثِ سا ت ِ

ىجمٗ ثٕذي ؽذٖ أذ. تْكذاد عكيش٘بي پكيؼ  CPCاٌٍٍّي 

 ثيٕي ؽذٖ  ثٗ ؽشذ صيش اعت :

 



 

 20 

ِب٘يگيشي دس  - ٍذاسي ٚ  ؾبٚسصي ، خٕگ قٛالت و  23ِس

 عيش ىجمٗ ثٕذي ؽذٖ اعت

يش اختقبؿ ع 21ثٗ ِٛاد ِْذٔي، ثشق، گبص ٚ آة    -

ٔشژي  ثٗ ا ثٛه  عيش٘بي ِش وٗ دس  عت  ؽذٖ ا دادٖ 

 تفقيً ثيؾتشي پيؼ ثيٕي ؽذٖ اعت

عيش پيؼ ثيٕي ؽذٖ اعت  76ِسقٛالت فْٕتي ثب تفقيً  -

ٕضيٓ،  يش ث ٔشژي َٔ ثب ا ِشتجو  عيش٘بي  وٗ دس آْ 

قيٍي  ِبيِ ٚ... دس تف گبص  يً  عفيذ، گبصٚئ فت  ٔ

س تشيٓ زذ ِّىٓ زتي دس زذ يه ِسقٛي دس يه عيش د

 َٔش گشفتٗ ؽذٖ اعت

 عيش ِي ثبؽذ 3عبختّبْ ٚوبس٘بي عبختّبٔي داساي   -

عتٛساْ دس   - تً ٚ س گبٔي، ٘ پيؼ  4خذِبت ثبصس عيش 

 ثيٕي ؽذٖ اعت

خذِبت زًّ ٚٔمً، أجبسداسي ٚ استجبىبت ثٗ دٌيً  -

عيش ىجمٗ ثٕذي  6ِشتجو ثٛدْ ثب ثخؾٙبي أشژي دس 

 ؽذٖ اعت

 54خذِبت   ٚاعيٗ گشيٙبي ِبٌي، وغت ٚوبس ٚعبيش  -

 عيش

 
قبسف اص       ٕبثِ ٚ ِ خذاٚي ِ ٘بي  عتْٛ  ْذاد   211ت

سؽتٗ فْبٌيت ثشزغت ىجمٗ ثٕذي ثيٓ اٌٍٍّي فْبٌيت ٘بي 

 تؾىيً ؽذٖ اعت وٗ ثٗ ؽشذ صيش ِي ثبؽذ:(ISIC) التقبدي 

 

ِب٘يگيشي داساي   - ٍذاسي ٚ  ؽىبس، خٕگ ؾبٚسصي،   3و

 عتْٛ اعت

 ٖ اعتعتْٛ پيؼ ثيٕي ؽذ 7ِْذْ ٚ اوتؾبف  دس   -

 عتْٛ ىجمٗ ثٕذي ؽذٖ اعت 43فْٕت  دس  -

 عتْٛ پيؼ ثيٕي ؽذٖ اعت 4تأِيٓ ثشق، آة ٚگبص دس  -

 عتْٛ 3عبختّبْ داساي  -

ّّككذٖ فشٚؽككي، خككشدٖ فشٚؽككي، تّْيككشات، ٘تككً ٚ  -

 عتْٛ ىجمٗ ثٕذي ؽذٖ اعت 5سعتٛساْ دس 

عتْٛ پيؼ  3زًّ ٚٔمً، أجبسداسي ٚ استجبىبت دس  -

 ثيٕي ؽذٖ اعت 

- ِ ٙبي  عيٗ گشي عبيش ٚا غتغالت ٚ  وبس، ِ غت ٚ بٌي، و

 عتْٛ ىجمٗ ثٕذي ؽذٖ اعت 49خذِبت دس 

عتٛٔٙبي ثب أشژي ٔيض دس تفقيٍي تشيٓ زذ ِّىٓ 

 دس َٔش گشفتٗ ؽذٖ اعت 

  

ثٗ ؽشزي وٗ گزؽت خذٚي خبٌـ يه خذٚي وبال دس وبال      

ْذاد  گش  253ثب ت جبست دي ثٛد. ثْ ٘ذ  عتْٛ خٛا عيش ٚ

 خٛا٘ذ ثٛد. 253 * 253خذٚي خبٌـ داساي اثْبد 
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عبي       خذٚي  ثبسص   ٙبي  وٗ  2431اص ٚيژگي عت  يٓ ا ا

ثشخي اص عيش٘بي خذٚي ثب تٛخٗ ثٗ اّ٘يت اعتشاتژيىي 

ثْني ِسقٛالت فمو ثٗ يه ِسقٛي اختقبؿ دادٖ ؽذٖ اعت. 

اص خٍّٗ ايٓ ِسقٛالت ِي تٛاْ گٕذَ، ثشٔح، ٔفت خبَ، 

ٕضيٓ ٚ چبي، ث ؽىش،  ٔبْ، لٕذٚ ْي، آسد،  عبيش  گبص ىجي

ِسقٛالت أشژي، عيّبْ، گچ، آخش، آ٘ه، ِظ، آٌِٛيٕيَٛ 

ّٕبٚيٓ وبًِ عيش٘ب ٚعتٛٔٙبي خذٚي دادٖ  سا ٔبَ ثشد.

 پيٛعت ِي ثبؽذ. 2431عتبٔذٖ عبي 

 
 اضتفادِ از آخريٍ راًُْاْاي بيٍ انًههي  -6-2 

عبط       ثش ا يشاْ  ٍي ا غبثٙبي ِ يٗ ز وٗ تٙ دب  اص آٔ

ِقكٛة عكبصِبْ   (SNA93) 2664عيغتُ زغبثٙبي ٍِكي عكبي 

غيْٛ  ٙبٔي، وّي ٔه خ پٛي، ثب ٍي  ثيٓ اٌٍّ فٕذٚق   ،ًٍ ِ

قبدي  ىبسي الت عْٗ ٚ ّ٘ عبصِبْ تٛ پبئي ٚ  ؾٛس٘بي اسٚ و

ِي ثبؽذ، خذٚي دادٖ عتبٔذٖ ٔيض ثشاي ّ٘بٕ٘گي وبًِ 

ٕذيٙب ٚ  مٗ ث فب٘يُ، ىج ْبسيف، ِ ٍي اص ت غبثٙبي ِ ثب ز

ٛد. دس خٛا٘ذ ث SNA93سٚؽٙبي ِسبعجبتي پيؾٕٙبد ؽذٖ دس 

ايٓ ساثيٗ سإّ٘بي ِىٍّي تٛعو وبسؽٕبعبْ عبصِبْ ًٍِ 

 تٙيٗ ؽذٖ اعت ثٕبَ 

 

Handbook of Input-Output Table, Compilation and Analysis, UN, 1999 

 

عتفبدٖ  ِٛسد ا عجبت  زً ِسب يٗ ِشا ثٛن دس وٍ ٕذ  يٓ ٘ ا

 وبسؽٕبعبْ دفتش لشاس خٛا٘ذ گشفت.

 

 

ذِ در چاارچٕ  جاذأل دادِ پيش بيُي شإَاع جذأل  – 8 – 6

 0831ضتاَذِ 

٘شچٕذ ِشص ثيٓ أٛاُ ِختٍف خذاٚي ِؾخـ ٔيغت      

خذاٌٚي سا وٗ دس فشآيٕذ تٙيٗ خذٚي ٌٚي ثٗ ىٛس وٍي 

ثٗ عٗ دعتٗ زبفً خٛا٘ذ ؽذ   2431دادٖ عتبٔذٖ عبي  

 :تمغيُ ِي ؽٛٔذ

 خذاٚي افٍي  -

 خذاٚي پؾتيجبٔي -

 خذاٚي تسٍيٍي -

خ      ؽبًِ  فٍي  قبسف ٚ خذاٚي ا خذٚي ِ ٕبثِ،  ذٚي ِ

مير  ٍي آْ تٛ عبختبس و وٗ  ؽذ  ِي ثب عيّتشيه  خذٚي 

 دادٖ ؽذ ٚ ٘شيه داساي ِؾخقبت صيش خٛا٘ذ ثٛد:

وٗ داساي  - ٕبثِ  قٛي (   253خذٚي ِ عيش ) ِس

عكككتْٛ ) سؽكككتٗ فْبٌيكككت (  ِكككي  211ٚ 

ثبؽذ،ؽككبًِ ِككبتشيظ تٌٛيككذات، ثككشداس 

ٚاسدات، ثككشداس ِبسژ٘ككبي زّككً ٚ ٔمككً ٚ 

 اعت.  ثبصسگبٔي 
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ثب  - عيٗ  ِبتشيظ ٚا ؽبًِ  وٗ  قبسف  خذٚي ِ

عتْٛ، ثشداس فبدسات  211عيش ٚ  253اثْبد 

قشف  ثشداس ِ خذِبت ،  ٘ب ٚ  يه وبال ثٗ تفى

ٔٙبئي خبٔٛاس، ثشداس ِقشف ٔٙبئي دٌٚت ثٗ 

قشف  ثشداس ِ ْي،  فشدي ٚ خّ خذِبت  يه  تفى

ٔٙككبئي ِٛعغككبت غيككش أتفككبّي دس خككذِت 

خ عشِبيٗ ٔب ؾىيً  ثشداس ت ثٗ خبٔٛاس،  بٌـ 

تفىيه تؾىيً عشِبيٗ ثبثت ، ِٛخٛدي أجبس 

ٚ اؽككيبء گشأجٙككب، ِككبتشيظ اخككضاي اسصػ 

 افضٚدٖ ِي ثبؽذ.  

خذٚي عيّتشيه وٗ يه خذٚي وبال دس وبال ثب  -

فشك تىٌٕٛٛژي وبال خٛا٘ذ ثٛد داساي اثْبد 

 پيؼ ثيٕي ؽذٖ اعت 253دس  253
      

خككذاٌٚي ٘غككتٕذ وككٗ ثَّٕككٛس خككذاٚي پؾككتيجبٔي     

عتفبدٖ ثٙتش اص خذاٚي افٍي دس تسٍيً ٘بي التقبدي ا

تٙيٗ ِي ؽٛٔذ ٚ ّجبستٕذ اص خذٚي افضٚدٖ ثبصسگبٔي،  

 خذٚي افضٚدٖ زًّ ٚٔمً، ٚ خذٚي ٚاسدات ِي ثبؽٕذ.

 

افضٚدٖ زًّ ٚٔمً ٚثبصسگبٔي ّجبست اص افضٚدٖ      

ثبصسگبٔي ثٗ امبفٗ ٘ش ُٔٛ ٘ضيٕٗ زًّ ٚٔمٍي اعت وٗ 

ِي ؽٛد تب وبال دس ِىبْ ٚ صِبْ  تٛعو خشيذاس پشداخت

ِٛسد َٔش اٚ تسٛيً دادٖ ؽٛد. عتبٔذٖ ّّذٖ فشٚؽي ٚ 

مً  ٔٚ ًّ گبٔي ٚ ز فضٚدٖ ثبصس يك ا ؽي اص ىش خشدٖ فشٚ

مت  ؽٛد. دسزمي ِي  عجٗ  ؽذٖ ِسب تٗ  ٘بي فشٚخ ثش وبال

خت  ّت پشدا فبٚت لي مً ت ٔ ٚ ًّ گبٔي ٚ ز فضٚدٖ ثبصس ا

جٛ ْذ اص ّ وبال ث يه  ٙبئي  يذاس ٔ عو خش س اص ؽذٖ تٛ

ّت  ثب لي ؽي  خشدٖ فشٚ ؽي ٚ  ّذٖ فشٚ يِ ّ دشاي تٛص ِ

تٌٛيذ وٕٕذٖ اٌٚيٗ اعت. خذاٚي افضٚدٖ زًّ ٚٔمً ٚ 

ثبصسگككبٔي چككبسچٛثي ِؾككبثٗ خككذٚي ِقككبسف داسد تككب 

 ّ٘بٕ٘گي آْ ثب خذٚي دادٖ عتبٔذٖ زفٌ ؽٛد.

 

دس فشآيٕككذ تٙيككٗ خككذٚي دادٖ عككتبٔذٖ خككذٚي     

ي ؽذٖ تٙ قٛالت ٚاسد  ثشاي ِس ٔٗ اي  ؽذ خذاگب ٘ذ  ٗ خٛا

عو  ؽذٖ تٛ يذ  قٛالت تٌٛ ؽذٖ اص ِس قٛالت ٚاسد  تب ِس

تٌٛيذ وٕٕذگبْ ِميُ خذا ؽٛد.اص آٔدب وٗ ايٓ خذٚي 

اِىبْ خذا وشدْ مشائت فٕي ِسقٛالت داخٍي اص مشائت 

فٕي ِسقٛالت ٚاسد ؽذٖ سا فشاُ٘ ِي وٕذ ثشاي ا٘ذاف 

ؽذ.  ِي ثب يذ  غيبس ِف قبدي ث عتٙبي افت ٍي ٚعيب تسٍي

يٓ  ِي چبسچٛة ا عيّتشيه  خذٚي  چبسچٛة  ؾبثٗ  خذٚي ِ

 ثبؽذ.
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ّككالٖٚ ثككش خككذاٚي افككٍي ٚ پؾككتيجبٔي، خككذاٚي      

 تسٍيٍي صيش ثشاي ِسبعجٗ پيؼ ثيٕي ؽذٖ اعت .

 

يٓ  - غتميُ (: ا مشائت ِ ٕي )  مشائت ف خذٚي 

خذٚي عبختبس ٘ضيٕٗ ٘بي تٌٛيذ سا ٔؾبْ ِي 

ثٗ  غتميُ  ٘بي ِ گش ٔيبص جبست دي ثٗ ّ ٘ذ.  د

عيٗ ٚ ٘بي ٚا يذ  دادٖ  ثشاي تٌٛ يٗ سا  اٌٚ

چبسچٛة آْ  ٘ذ.  ِي د ؾبْ  قٛي ٔ زذ ِس يه ٚا

ؽذ.  ِي ثب عيّتشيه  خذٚي  چبسچٛة  ؾبثٗ  ِ

٘شيه اص عتْٛ ٘بي ايٓ خذٚي ِيضاْ وبال٘ب 

زذ  يه ٚا يذ  ثشاي تٌٛ يبص  ِٛسد ٔ خذِبت   ٚ

خذٚي  يٓ  ٘ذ. ا ِي د ؾبْ  خذِت سا ٔ يب  وبال 

يذ “ فشفب ثشاي تٌٛ خؼ  ٘ش ث ٘ذ  ِي د ؾبْ  ٔ

خٛد ٔي عت عتبٔذٖ  ٘بئي ا چٗ دادٖ  ٕذ  بصِ

عتفبدٖ اص  ثب ا ْذي  ثشات ث عي ا ٌي ثشس ٚ

 اسلبَ آْ اِىبْ پزيش ٔيغت.

 

يب  - غتميُ  يش ِ غتميُ ٚ غ مشائت ِ خذٚي 

غش  پظ اص و خذٚي   يٓ  يف: ا ئْٛ ت ىٛط ٌ ِْ

خذٚي مشائت فٕي اص ِبتشيظ ٚازذ ٚ ِْىٛط 

وشدْ آْ زبفً ِي ؽٛد. ايٓ ِبتشيظ اثشات 

٘ قٛالت  ثشاي ِس مب  ًِ تمب ثش وب خؼ سا  ش ث

يٓ  يك ا ٘ذ. اص ىش ِي د ؾبْ  ؾٙب ٔ عبيش ثخ

َبَ  ٌٛژي ٔ غتگي تىٕٛ تٛاْ ٚاث ِي  ِبتشيظ 

تٌٛيككذي سا ِؾككخـ وككشدٖ اثككشات افككضايؼ 

ؽجىٗ  ٙبئي سا دس  گبْ ٔ قشف وٕٕ مبي ِ تمب

 تٌٛيذ يه وؾٛس ِٛسد ِيبٌْٗ لشاسداد.

 

ثب اعتفبدٖ اص ايكٓ ِكبتشيظ،  : ¹ ‾('I-A)خذٚي  -

مش ثشداس  ٙب ٚ  ٘بي ثشداس ليّت ائت دادٖ 

٘ب  ّت  يش لي ثشات تغي ْٗ ا يٗ  ِيبٌ اٌٚ

اِىبْ پزيش ِي ؽٛد ثشداس مشائت دادٖ ٘بي 

ٕي  فٍي يْ خضء ا ثٗ دٚ  تٛاْ  ِي  يٗ سا  اٌٚ

وشدٖ  غيُ  يبتي تم ِبصاد ٍّّ عتّضد٘ب ٚ  د

ثشاي تسٍيً ٘بي تفقيٍي تش ِٛسد اعتفبدٖ 

 لشاس داد اص خٍّٗ تسٍيً ٘بي صيش:

 

 ِ ٗغككتميُ ٚ غيككش ِسبعككجٗ وككً دادٖ ٘ككبي اٌٚيكك

 ِغتميُ ٔيشٚي وبس ٚ عشِبيٗ دس ٘ش ثخؼ 

  ِسبعجٗ تْييشات ليّت عتبٔذٖ ٘ش ثخؼ وٗ دس اثش

تغييش دس ٔشش پشداخت ثٗ دادٖ ٘بي اٌٚيٗ زبفً 

 ِي ؽٛد
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  فشاُ٘ وشدْ اىالّبت پبيٗ اي ثشاي ِسبعجٗ اّذاد

 ؽبخـ

 

مشيت  - ؾيٓ :   غيٓ ٚ پي ٔذ٘بي پ مشائت پيٛ

ثخؼ ٚ تأِيٓ پيٛٔذ پيؾيٓ استجبه ثيٓ يه 

وٕٕذگبْ دادٖ ٘بيؼ سا ٔؾبْ ِي د٘ذ . ثٗ 

٘بي  ُّٛ ٔيبص مشيت ِد يٓ  گش ا جبست دي ّ

ِغككتميُ ٚ غيككش ِغككتميُ يككه ثخككؼ ثككشاي 

مبي  فضايؼ دستمب زذ ا يه ٚا ثٗ  عخگٛئي  پب

٘ذ.  ِي د ؾبْ  خؼ سا ٔ قٛي آْ ث ٙبئي ِس ٔ

خؼ ٚ  يه ث ثيٓ  يٗ  غيٓ ساث ٔذ پ مشيت پيٛ

خؼ س عتبٔذٖ آْ ث وٗ  ؾٙبئي سا  ا عبيش ثخ

ِقشف ِي وٕٕذ ٔؾبْ ِي د٘ذ.ايٓ مشيت ّشمٗ 

ؾٙبي  ثٗ ثخ خؼ  يه ث غتميُ  يش ِ غتميُ ٚ غ ِ

َٛس  ثٗ ِٕ وٗ  ٕذ  ِي و عجٗ  گش سا ِسب دي

عخگٛئي  ثشاي پب يبص  ٘بي ِٛسدٔ تأِيٓ دادٖ 

ثٗ يه ٚازذ تغييش دس تمبمبي ٔٙبئي ايدبد 

 ؽذٖ دس ٘ش ثخؼ فٛست گشفتٗ اعت. 

 

 

  0831ضتاَذِ ضال  كاربردْاي تحهيهي جذٔل دادِ – 4 – 6

ؾتيجبٔي       فٍي، پ خذاٚي ا ؽت  وٗ گز ؽشزي  ثب 

 ٕٗ عتفبدٖ دس صِي ثش ا ّالٖٚ  عتبٔذٖ  ٍي دادٖ  ٚتسٍي

لجال وٗ  عبختبسي  ْبت  ٕيٓ ِيبٌ ِبسي ٚ ّ٘چ “ ٘بي آ

يض  ؾّبسي ٔ ٍي ثي ٘ذاف تسٍي ثشاي ا ؽذ،  مير دادٖ  تٛ

ِٛسد  ٕذ  ثٗ چ وٗ  فت  ٘ذ گش لشاس خٛا عتفبدٖ  ِٛسد ا

 اؽبسٖ ِي ؽٛد :

 

 دضيٗ ٚ تسٍيً تٌٛيذ ت -

فبدسات   - مب،  عبختبس تمب يً  يٗ ٚ تسٍ تدض

 ٚغيشٖ

 تدضيٗ ٚ تسٍيً ٚ پيؼ ثيٕي ليّتٙب -

 تدضيٗ ٚ تسٍيً ٔيبص ثٗ ٚاسدات  -

 تدضيٗ ٚتسٍيً  فبدسات  -

 تدضيٗ ٚ تسٍيً ِسيو صيغت -

 تدضيٗ ٚ تسٍيً زغبعيت -

 

 0831يُابغ آياري دادِ ضتاَذِ ضال  – 5 – 6

ىالّبت ِٛسد ٔيبص تٙيٗ خذٚي ِٕبثِ ّّذٖ تأِيٓ ا     

 ثٗ ؽشذ صيش ِي ثبؽذ دادٖ عتبٔذٖ 

 

ثشاي تأِيٓ ٔيبص٘بي  اجراي طرح ْاي آيارگيري ًََّٕ اي:

آِبسي خذٚي دادٖ عتبٔذٖ دٚ دعتٗ ىشزٙبي آِبسي وٗ 
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ّجبست اص ىشزٙبي خبِِ ٚ تفقيٍي اعت، پيؼ ثيٕي ؽذٖ 

اعت. ِغؤٌيت اخشاي ىشزٙبي آِبسي ثٗ ّٙذٖ ِذيشيت 

عبصِبْ  ٘بي يه  ِبس ٚأفٛسِبت ٔت آ ثٛه ٚ ِْبٚ ِش

 ِذيشيت ٚ ثشٔبِٗ سيضي اعتبٔٙب ِي ثبؽذ. 

وٗ      غتٕذ  ٔٗ اي ٘ ٙبي ّٔٛ خبِِ،  ىشز ٙبي  ىشز

ٙبي  ؽذ ٚ ىشز ِي ثب وً  ثٗ  ّيُ  ثً تْ ٙب لب تبيح آٔ ٔ

٘بي   ٗٔ ْذاد ّٔٛ وٗ داساي ت غتٕذ  ٙبئي ٘ قيٍي ىشز تف

ّب ؽٕذ ٚ اىال ِي ثب خبِِ  ٙبي  ثٗ ىشز غجت  تشي ٔ ت وّ

ِٛسد  عتبٔذٖ  خذٚي دادٖ  عيش٘بي  زذ  تشي دس  قيٍي  تف

خبِِ ٚ  ِبسگيشي  ٙبي آ ٔذ. ىشز ِي گيش لشاس  عؼ  پش

 تفقيٍي ثٗ ؽشذ صيش ِي ثبؽذ:

 

 آِبسگيشي اص وبسگب٘ٙبي فْٕتي  -

غذاسي،  - ّت ٚ ثب ٙب صسا ِبسگيشي اص فْبٌيت آ

 داِذاسي عٕتي ٚ پشٚسػ ىيٛسخبٔگي

يبٖ  - گً ٚگ ٕذگبْ  يذ وٕ ِبسگيشي اص تٌٛ آ

 يصيٕت

 آِبسگيشي اص ِٛعغبت پشٚسػ لبسچ خٛساوي -

 آِبسگيشي اص خذِبت وؾبٚسصي -

 آِبسگيشي اص ِٛعغبت پشٚسػ صٔجٛس ّغً -

 آِبسگيشي اص گبٚداسيٙبي فْٕتي -

وشَ  - پشٚسػ  ثشداساْ  ٙشٖ  ِبسگيشي اص ث آ

 اثشيؾُ

خٗ  - فْٕتي ٚ خٛ غذاسيٙبي  ِبسگيشي اص ِش آ

 وؾي 

 آِبسگيشي اص ؽىبس -

 گًآِبسگيشي اص ثٙشٖ ثشداساْ خٕ -

 آِبسگيشي ؽيالت -

 آِبسگيشي اص ِْبدْ وؾٛس -

 آِبسگيشي اص خذِبت وغت ٚوبس -

يه  - ثٗ تفى عْٗ  يك ٚ تٛ ِبسگيشي اص تسم آ

 دٌٚتي ٚخقٛفي

 آِبسگيشي اص وشايٗ ِبؽيٓ آالت ٚ تدٙيضات -

 آِبسگيشي اص وشايٗ وبال٘بي ؽخقي ٚ خبٔگي -

 آِبسگيشي اص البِتگب٘ٙبي ِّّٛي -

 آِبسگيشي اص ِسً فشف غزا ٚٔٛؽيذٔي -

 آِبسگيشي اص ِذدوبسي اختّبّي -

في ٚ  - عتبٔي خقٛ خذِبت ثيّبس ِبسگيشي اص  آ

 دٌٚتي

آِبسگيشي اص خذِبت غيش ثيّبسعتبٔي خقٛفي  -

 ٚدٌٚتي
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 آِبسگيشي اص فْبٌيتٙبي داِوضؽىي -

 آِبسگيشي اص فٕذٚق ٘بي لشك اٌسغٕٗ -

 آِبسگيشي اص عبصِبْ ٘بي داساي ّنٛ -

 آِبسگيشي اص عبصِبْ ٘بي عيبعي -

 عبصِبْ ٘بي ديٕي ٚ ِز٘جيآِبسگيشي اص  -

سي  - گي ، تفشي ٙبي فشٕ٘ ِبسگيشي اص فْبٌيت آ

 ٚ ٚسصؽي

 آِبسگيشي اص خذِبت خشدٖ فشٚؽي  -

آِككبسگيشي اص خككذِبت ّّككذٖ فشٚؽككي ٚ زككك  -

 اًٌّْ وبسي

 آِبسگيشي اص تّْيش ٚعبئً ٔمٍيٗ ِٛتٛسي -

آِبسگيشي اص وبسگب٘ٙبي فشٚػ ٚعبيً ٔمٍجٗ  -

 ِٛتٛسي

 ٚخبٔگي آِبسگيشي اص تّْيش ٚعبئً ؽخقي -

 آِبسگيشي اص خذِبت آسايؼ ٚ پيشايؼ -

في  - تذائي خقٛ ِٛصػ اث وض آ ِبسگيشي اص ِشا آ

 ٚدٌٚتي

آِبسگيشي اص ِشاوض آِٛصػ ِتٛعيٗ خقٛفي ٚ  -

 دٌٚتي

في ٚ  - ّبٌي خقٛ ِٛصػ  وض آ ِبسگيشي اص ِشا آ

 دٌٚتي

 آِبسگيشي اص ِشاوض آِٛصػ ثضسگغبالْ -

 آِبسگيشي اص خذِبت ؽغتؾٛي ِٕغٛخبت -

 بت ثٙذاؽت ِسيوآِبسگيشي اص خذِ -

 آِبسگيشي اص گشِبثٗ ٘ب -

 آِبسگيشي اص خذِبت وبِويٛتشي -

 آِبسگيشي اص وبسٚأٙبي صيبستي -

مً  - ٔٚ ًّ ىي ز ٙبي وّ ِبسگيشي اص فْبٌيت آ

 آثي

 آِبسگيشي اص ؽٕبٚس٘بي خقٛفي -

 آِبسگيشي اص وبفي ٔت ٘ب -

 آِبسگيشي اص دفبتش ِخبثشات خقٛفي -

 آِبسگيشي اص دفبتش پغت خقٛفي -

 خذِبت  تٍفٓ ّ٘شاٖآِبسگيشي اص  -

 آِبسگيشي اص عبيش خذِبت -

٘بي  - ِذ خبٔٛاس ٕٗ ٚ دسآ ِبسگيشي اص ٘ضي آ

 ؽٙشي ٚسٚعتبئي

ٙبي  - ثٗ فْبٌيت ِبْ  قيـ ص ِبسگيشي اص تخ آ

 خبٔٛاس
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ّككالٖٚ ثككش ٔتككبيح ىشزٙككبي يُااابغ آيارْاااي :بتااي:       

 611آِككبسگيشي ّٔٛٔككٗ اي، اسلككبَ زغككبثذاسي زككذٚد 

ثضسگ دس ص غٗ  ؽشوت ٚ ِٛع ٕٗ عبصِبْ،  لالَ ٘ضي ٕٗ ا ِي

ٚعبيش الالَ ِٛسد ٔيبص ثٗ تفقيٍي تشيٓ زذ ِّىٓ يىي 

ديگش اص ِٕبثِ آِبسي خذٚي دادٖ عتبٔذٖ سا تؾىيً ِي 

 د٘ذ.

      

نت:       ضط دٔ شذِ تٕ شر  ضًي يُت ْاي ر عّي آيار ٘بي س آِبس

ِبس  عبٌٕبِٗ آ ؽذٖ دس  ؾش  ّبت ِٕت ٍٗ اىال ٌت اص خّ دٚ

ِٕتؾش ؽذٖ دس لبْٔٛ ثبصسگبٔي وؾٛس ٚ ّ٘چٕيٓ اىالّبت 

 CDخٍذ تفشيغ ثٛدخكٗ ٚ  23ثٛدخٗ وً وؾٛس ؽبًِ تْذاد 

عتبٔٙبي  تي ٚ ا عتگب٘ٙبي دٌٚ ىشد د ثٛه ٚ ٍّّ ٘بي ِش

٘بي  ؾبٚسصي، آِبس ٙبد و عّي ٚصاست خ ٘بي س ؾٛس، آِبس و

ِٛسد  ِبسي  گش آ ٕبثِ دي ٘باص ِ  ٗٔ عبيش ٚصاستخب عّي  س

 اعتفبدٖ دس تٙيٗ خذٚي دادٖ عتبٔذٖ ِي ثبؽذ.

 

ثٗ َِٕٛس وٕتشي ٔتبيح ٚ َظرات كارشُاضي يتخصصاٌ :      

تشاص  ثشاي  ٕيٓ  عتبٔذٖ ٚ ّ٘چ خذٚي دادٖ  لبَ  ثو اس سٚا

ؽتٗ  يه اص س قبْ دس ٘ش عي ِتخق َشات وبسؽٕب خذٚي اص ٔ

 فْبٌيت ٘باعتفبدٖ خٛا٘ذ ؽذ.

 

           

 ًْاُْگي با حطابٓاي يهي  – 6 – 6

ٕذ       مٗ ث فب٘يُ ، ىج ْبسيف، ِ وٗ ت دب  يٙب، اص آٔ

چككبسچٛة خككذاٚي، فشمككٙبي ِككٛسد اعككتفبدٖ ٚ سٚؽككٙبي 

ِكي  S NA93ثكش اعكبط 2431ِسبعجبتي خذٚي دادٖ عتبٔذٖ 

ثبؽذ ٚ اص ىشف ديگش  ِٕبثِ آِبسي ِٛسد اعتفبدٖ ثشاي 

يض  عتبٔذٖ ٔ خذٚي دادٖ  يٗ   ٍي ٚتٙ غبثٙبي ِ يٗ ز تٙ

يىغبْ ِي ثبؽذ، ُ٘ اص َٔش ِفِٙٛي  ُ٘ اص َٔش اسلبَ 

٘ب يت  ثٗ وّ ثٛه  غبثٙبي ِش ثيٓ ز  ًِ ّبٕ٘گي وب والْ ٘ ي 

عتبٔذٖ  خذٚي دادٖ  ٍي ٚ  ؽت. اص 2431ِ ٘ذ دا خٛد خٛا ٚ

قٛي  تٛاْ ِس ِي  ثبي  ٕٛاْ ِ ثٗ ّ ٘ب  يت  يٓ وّ ٍٗ ا خّ

ٙبئي  قشف ٔ خبٔٛاس، ِ ٙبئي  قشف ٔ ٍي، ِ خبٌـ داخ ٔب

ٙبئي  قشف ٔ خبٔٛاس، ِ خذِت  فبّي دس  يش أت غبت غ ِٛع

ت دٌٚككت، ٚاسدات ٚ فككبدسات وبال٘ككب ٚخككذِبت، ِبٌيككب

ثت،  عشِبيٗ ثب ؾىيً  ثت، ت عشِبيٗ ثب قشف  غيذ، ِ ٚعٛث

ٙب، اسصػ  ؽيبء گشأج عشِبيٗ ا ؾىيً  جبس، ت خٛدي أ ِٛ

جشاْ خذِبت وً، ِبصاد ٍّّيبتي ٚ عبيش  افضٚدٖ وً، خ

 وّيت ٘بي التقبدي سا ٔبَ ثشد.

 

 

  0831يراحم تٓيّ جذٔل دادِ ضتاَذِ ضال  – 7
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ىيف ٚعيْي  تٙيٗ خذٚي دادٖ عتبٔذٖ ِغتٍضَ أدبَ      

اص فْبٌيتٙبي گٛٔبگْٛ اعت وٗ ثٗ ىٛس خالفٗ ثٗ ؽشذ 

 صيش ِي ثبؽذ:

 
 يرحهّ أل : اَجاو يطانؼات أنيّ بّ شرح زير   

  ِٖيبٌْٗ سإّ٘ب٘بي ثيٓ اٌٍٍّي تٙيٗ خذٚي داد

 عتبٔذٖ اُّ اص  ٚيشايؼ خذيذ ٚ ٚيشايؼ لذيُ
 ِيبٌْٗ  تدشيٗ وؾٛس٘بي ِختٍف 

 ٌثيٓ ا ٕذي  مٗ ث ْٗ ىج ٙبي ِيبٌ ٍي فْبٌيت ٍّ

 التقبدي
 ِيبٌْٗ ىجمٗ ثٕذي ثيٓ اٌٍٍّي وبال٘ب ٚخذِبت 

  ْثشسعككي عككبختبس فْبٌيتٙككبي التقككبدي ايككشا

 ٚتْييٓ تْذاد ثخؾٙبي خذٚي
  ٓتبِي َٛس  ٔشژي ثّٕ ؾٙبي ا عبختبس ثخ عي  ثشس

 ٔيبص٘بي ِيبٌْبت أشژي
  ؾٙبي ٙب ثبثخ مت آٔ ّبتي ِٚيبث لالَ اىال عي ا ثشس

 الّبت ثجتيخذٚي ثَّٕٛس دسيبفت اى
  ٖتْييٓ الالَ آِبسي ِٛسد ٔيبصخذٚي دادٖ عتبٔذ

 ثٗ َِٕٛس پشعؼ دس ىشذ ٘بي آِبسگيشي 
 ِيبٌْٗ اِىبٔبت آِبسي وؾٛس 

  ٖعتبٔذ خذٚي دادٖ  يٗ  َشي تٙ ٘بي ٔ تذٚيٓ اٌگٛ

 ايشاْ
  ٗي ِبسي تٙ ٘بي آ تبِيٓ ٔيبص ٘بي  تذٚيٓ اٌگٛ

 خذٚي دادٖ عتبٔذٖ ايشاْ
 ٚي ثَّٕٛس ىشازي ثشسعي ِٚيبٌْٗ وبسثشد٘بي خذ

 خذاٚي تسٍيٍي ِتُٕٛ

 
 يرحهّ دٔو: جًغ آٔري آيارْاي يٕرد َياز

 خِّ آٚسي آِبس٘بي ثجتي 

 اخشاي ىشزٙبي آِبسگيشي 

 

 
 ضٕو: اَجاو يحاضبات يربٕط بّ ياتريص يصارف يرحهّ 

  ثب ٙب  يك آٔ ؽذٖ ٚتيج ِّ آٚسي  ّبت خ عي اىال ثشس

 ِفب٘يُ ِٛسد اعتفبدٖ دس  خذٚي
 ٘ َضيٕككٗ ٚدسآِككذ ٚوككذ گككزاسي تفىيككه الككال

 ISIC    ٚCPCآٔٙبثشزغت 
  ٗث يت  يه اص فْبٌ ٕٗ اي ٘ش عبختبس ٘ضي عجٗ  ِسب

 تْذاد عتٛٔٙبي خذٚي ِقبسف
  يه ٕٗ ٘ش عبختبس ٘ضي ٘بي  ثشداس  يك  يت ٚتٍف تشو

 اص فْبٌيتٙبٚتؾىيً ِبتشيظ ِقبسف
  ثشسعي سٚاثو ثيٓ ثخؾٙب 

  افالذ اؽىبالت 
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 اص فْبٌيتٙب ثشسعي ٔٙبئي عبختبس ٘ضيٕٗ ٘ش يه 

 
 اَجاو يحاضبات يربٕط بّ ياتريص يُابغ  يرحهّ چٓارو :

  ٗث ٙب  يه اص فْبٌيت يذي ٘ش عبختبس تٌٛ عجٗ  ِسب

 تْذاد عيش٘بي خذٚي ِٕبثِ
  تشويت ٚتٍفيك ثشداس ٘بي عبختبس تٌٛيذي ٘شيه

 اص فْبٌيتٙبٚتؾىيً ِبتشيظ ِٕبثِ
  ثشسعي سٚاثو ثيٓ ثخؾٙب 

  افالذ اؽىبالت 

 ي عككبختبس تٌٛيككذي ٘ككش يككه اص ثشسعككي ٔٙككبئ

 فْبٌيتٙب

 
ٓاي  ياتريص فؼانيت بّ  بٕط  ضبات ير جاو يحا پُجى : اَ هّ  يرح

 دٔنتي
  ٙب ٔي , ِبٌيبت خبسي ّّٚشا ٘بي   ٕٗ عي ٘ضي ثشس

 خٗ دٌٚت د,ٚعٛثغيذ٘ب ٚفشٚؽٙبي ِشثٛه ثٗ ثٛ
   ٔي خبسي ّّٚشا ٘بي   ٕٗ گزاسي ٘ضي عي ٚوذ ثشس

 ISIC  ٚCPCٚفشٚؽٙب ثشزغت 
 ي  ِبٌيبتٙب ٚعٛثغيذ ٘ب ثشزغت ثشسعي ٚوذگزاس

ISIC  ٚCPC 
  قشف لالَ ِ ِٛاد , ا قٛي ,  غت ف لالَ ثشز يه ا تفى

 …ٚاعيٗ , خجشاْ خذِبت ٚ
  ؾٙبي يه ثخ ثٗ تفى ثت  عشِبيٗ ثب قشف  عجٗ ِ ِسب

 خذٚي
  تؾىيً ثشداس ٘بي ِقبسف فْبٌيتٙبي دٌٚتي 

  تؾىيً ثشداس ِقشف ٔٙبئي دٌٚت ثٗ تفىيه خذِبت

 فشدي ٚ خّْي
  ًثشداس ِبٌيبتٙب ٚعٛثغيذ٘ب تؾىي 

  , ٗعي قبسف ٚا عتٛٔٙبي ِ عيش٘ب ٚ يٗ  عي اٌٚ ثشس

 ِقبسف ٔٙبئي ٚ ِٚبٌيبتٙب ٚعٛثغيذ٘ب
  افالذ  اؽىبالت 

  ؾٙبي ثٗ ثخ ثٛه  ٘بي  ِش ٙبئي ثشداس عي ٔ ثشس

 دٌٚتي

 
ياتريص ٔاردات ٔ  بّ  بٕط  ضبات ير جاو يحا شى : اَ هّ ش يرح

 بردارصادرات

 ِبتشيظ ٚاسدات ٚثشداس فبدسات 

  غت فبدسات ٚٚاسدات ثشز لالَ  گزاسي ا يه ٚوذ تفى

ISIC   ٚCPC 
  چبق خذِبت ٚلب فبداست ٚٚاسدات  لالَ  ييٓ ا تْ

 ٚثشسعي ٔشش اسص
   تْييٓ ِمقذ وبال٘بي ٚاسداتي 
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 تؾىيً ِبتشيظ ٚاسدات 

 تؾىيً ثشداس فبدسات 

  ِبتشيظ عتٛٔٙبي  عيش٘ب ٚ ثيٓ  ثو  عي سٚا ثشس

 ٚاسدات ٚثشداس فبدسات
 ت افالذ اؽىبال 

 
 يرحهّ ْفتى: يحاضبات يربٕط بّ تشكيم ضريايّ

  ٗتفىيه الالَ ِشثٛه ثٗ تؾىيً عشِبي

 دسيبفت ؽذٖ اص ِٕبثِ آِبسي ِختٍف

  ٗثشسعي ٚوذگزاسي الالَ ِشثٛه ثٗ تؾىيً عشِبي

 ISIC  ٚCPCثشزغت 
 ِسبعجٗ الالَ ٘ضيٕٗ أتمبي ِبٌىيت 

 ٗأدبَ ِسبعجبت  ِشثٛه ثٗ تؾىيً عشِبي 

 يظ تؾىيً عشِبيٗتؾىيً ِبتش 

  ًؾىي ِبتشيظ ت عتٛٔٙبي  عيش٘ب ٚ يٗ  عي اٌٚ ثشس

 عشِبيٗ ٚسٚاثو ثيٓ ثخؾٙب
  افالذ  اؽىبالت 

 ٗثشسعي ٔٙبئي ِبتشيظ تؾىيً عشِبي 
  ٗث ثٛه  لالَ ِش گزاسي ا وذ  عي ٚ يه،  ثشس تفى

 ِٛخٛدي أجبس 
 تٙيٗ ثشداس ِٛخٛدي أجبس 

 
ف ياتريص ا گاَي ٔ فسٔدِ بازر ياتريص ا شتى:  هّ ْ ًم يرح سٔدِ ح

 َٔقم

  ًّتفىيه الالَ ِشثٛه ثٗ ِبسژ٘بي ثبصسگبٔي ٚز

 ٚ ٔمً دسيبفت ؽذٖ اص ِٕبثِ آِبسي ِختٍف
  ًّ ٘بي ز ثٗ ِبسژ ثٛه  لالَ ِش گزاسي ا عي ٚوذ ثشس

 ISIC  ٚcpcٚٔمً ثشزغت 
 أدبَ ِسبعجبت  ٔشش ِبسژ٘ب 

 أدبَ ِسبعجبت  ِبسژ٘ب 

 تٙيٗ ِبتشيظ ِبسژ٘ب 

  ثشسعي اٌٚيٗ ِبسژ٘ب 

 ذ اؽىبالتافال 

 
خإَار ٔ  صرف  بردار ي بّ  بٕط  ضبات ير جاو يحا ٓى : اَ هّ َ يرح

 يٕضطات غير اَتفاػي در خذيت خإَار

 ثشداس ِقشف خبٔٛاس 

  َأدبَ ِسبعجبت ِشثٛه ثٗ اىالّبت تفقيٍي الال

 ٘ضيٕٗ خبٔٛاس
  وذگزاسي اىالّبت تفقيٍي الالَ ٘ضيٕٗ خبٔٛاس٘ب

 cpcثشزغت 
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 خبٔٛاس تؾىيً ثشداس ِقشف ٔٙبئي 

 ثشسعي اٌٚيٗ ثشداس خبٔٛاس 

  افالذ  اؽىبالت 

 ثشسعي ٔٙبئي ثشداسخبٔٛاس 

 ثشداسِقشف ِٛعغبت غيشأتفبّي دس خذِت خبٔٛاس 

  أدككبَ ِسبعككجبت ِشثككٛه ثككٗ اىالّككبت تفقككيٍي

 ِٛعغبت غيش أتفبّي دس خذِت خبٔٛاس
  تؾىيً ثشداس ِقشف ٔٙبئي ِٛعغبت غيش أتفبّي

 دس خذِت خبٔٛاس٘ب
 فبّي دس ثش يش أت غبت غ ثشداس ِٛع يٗ  عي اٌٚ س

 خذِت خبٔٛاس٘ب
  افالذ اؽىبالت 

  فبّي دس يش أت غبت غ ثشداس ِٛع ٙبئي  عي ٔ ثشس

 خذِت خبٔٛاس٘ب

 
 يرحهّ دْى: اَجاو يحاضبات يربٕط بّ ياتريص دادِ ْاي أنيّ

 ِٗبتشيظ دادٖ ٘بي اٌٚي 

  وذگزاسي اىالّبت تفقيٍي خجشاْ خذِبت 

 خذِبت ٚثشسعي آْتٙيٗ ثشداس خجشا ْ 

  ْتٙيٗ ثشداس ِقشف عشِبيٗ ثبثت ٚ ثشسعي آ 

 
 يرحهّ يازدْى :اَجاو يحاضبات تكًيهي

  تخقيـFISIM  ثيّٗ ٚ عبيش ِسبعجبت تىّيٍي ٚ 

 ( ٖتجذيً  اّّبي تْذيالت ٚيژٖ خذٚي دادٖ عتبٔذ

 …(عيف ثٗ فٛة ٚ

 

 
 يرحهّ دٔازدْى : تراز جذٔل 

 ٙب ٚ خككذاٚي ثشسعككي اٌٚيككٗ ِدّّٛككٗ ِبتشيغكك

 ٚعبصگبسي آٔٙب ثب زغبثٙبي ٍِي
  ِٕٗقبزجٗ ثب فبزجَٕشاْ ٚ ِيٍْيٓ عبختبس ٘ضي

 دس ٘شيه اص فْبٌيتٙب
  ثشسعككي ٘ككبي ٚيككژٖ دس ِككٛسد ثخؾككٙبي أككشژي

 ِٚمبيغٗ اسلبَ ثب تشاص أشژي

 تشاص خذٚي 
 ِٗسبعجٗ خذٚي خبٌـ اٌٚي 

  ثشسعي ٚتقسير مشائت ِٕفي 

 تَٕيُ ِدذد خذٚي ِٕبثِ ِٚقبسف 
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 تشاصِدذد خذٚي خبٌـ 

 
 يرحهّ ضيسدْى : اَجاو يحاضبات يربٕط بّ جذأل پشتيباَي

 ِسبعجٗ خذاٚي پؾتيجبٔي 

 ثشسعي ٚوٕتشي مشائت فٕي ٚ ِْىٛط ٌئْٛ تيف 

  َأدبَ افالزبت الص 

 تذٚيٓ ٚأتؾبسٔتبيح 

 

 ضازياٌ كار – 3

عبي       عتبٔذٖ  خذٚي دادٖ  يٗ  وبس تٙ  2431عبصِبْ 

ؽٛ يه  ؾىً اص  ثٗ ِت وبسي  گشٖٚ  فت  تٗ ٚ ٘ عٗ وّي سا، 

ِذيشيت ٚ  عبصِبْ  ٕذگبْ  وٗ ّٔبي ؽذ  ِي ثب يش  ؽشذ ص

ثشٔبِٗ سيضي، ثشخي دعتگب٘ٙب ٚ دأؾگب٘ٙب ٚ ِؤعغبت 

 پژٚ٘ؾي دس آْ ٘ب ّ٘ىبسي داسٔذ

 

  ٔفش 9ؽٛساي ّ٘بٕ٘گي ِتؾىً اص 

  ؾىً اص يك ِت ّبٕ٘گي ٚ تٍف ْبت، ٘ تٗ ِيبٌ  6وّي

 ٔفش

 ؾىً ا ِبسي ِت ٙبي آ تٗ ىشز ٔت وّي ِذيشاْ ِْبٚ ص 

تش  ٕذٖ دف يشاْ ٚ ّٔبي ِبس ا وض آ ِبسي ِش ٙبي آ ىشز

 زغبثٙبي التقبدي ِي ثبؽذ

  ٔفش 4وّيتٗ خِّ آٚسي آِبس٘بي ثجتي ِتؾىً اص 

 :گشٚ٘ٙبي وبسي ثٗ ؽشذ صيش 

وؾككبٚسصي، ؽككىبس، خٕگٍككذاسي ٚ  -2گككشٖٚ 

 ِب٘يگيشي

ٔفككت ، عككبيش ِْككبدْ، عككبختّبْ،  – 3گككشٖٚ 

 آة ٚ ثشق ٚگبص  فْٕت، ٚ

ثبصسگبٔي، ٘تً، سعتٛساْ ٚ فشٕ٘گي  – 4ٖٚ گش

 ٚٚسصؽي

 زًّ ٚٔمً ٚ استجبىبت – 5گشٖٚ 

آِٛصػ ٚ ثٙذاؽت ٚوغت ٚوبس، ٚاعيٗ  – 6گشٖٚ 

 گشيٙبي ِبٌي عبيش خذِبت

دٌٚت، ؽٙشداسيٙب، تبِيٓ اختّبّي،  – 7گشٖٚ 

 ِبٌيبت ٚ عٛثغيذ

 ٘ضيٕٗ ٍِي – 9گشٖٚ 

تذٚيٓ گضاسؽبت ، ِغتٕذات ٚ گضاسػ  – 3گشٖٚ 

 ٔٙبئي
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بّ جذٔل يصارف   -2جذٔل شًارِ 

    قيًت خريذار

      

ِقبسف ٚاعيٗ 

سؽتٗ فْبٌيت 

   ٘ب 

ثشزغت  فبدسات
 فٛة

٘ضيٕٗ ٘بي  

 ِقشف ٔٙبئي          

٘ضيٕٗ ٘بي  

ِقشف ٔٙبئي 

   دٌٚت         

تؾىيً 

عشِبيٗ 

 ِقبسف    ٔبخبٌـ

 خذِبت ثبصاسي وبال٘ب   
عبيش خذِبت 

 NPISH خبٔٛاس  خذِبت وبال٘ب غيشثبصاسي

خذِبت 

 خّْي
ِبت خذ

 فشدي

تؾىيً 

عشِبيٗ 

 ثبثت
ِٛخٛدي 

 أجبس
اؽيبء 

 وً  گشأجٙب

    1 2 3  4/1  4/2  5/1  5/2  6/1  6/2  7/1  7/2  7/3 8 

 U11 U12 U13 E11 E12 HC11 HC12     K11 K12 K13 U1=(1+.+7) وبال٘ب  

 U21 U22 U23 E21 E22 HC21 HC22     K21 K22 K23 U2=(1+.+7) خذِبت ثبصاسي ِسقٛالت

  

عبيش خذِبت 

 HC31 HC32 GC1 GC2       U3=(1+.+7)         غيشثبصاسي

  

خشيذ٘بي افشاد 

 R1 R2           R           ِميُ اص خبسج

  

خشيذ٘بي افشاد غيش 

 NR1 NR2  - NR1  - NR2           0       ِميُ اص داخً 

  

اسصػ افضٚدٖ 

ٔبخبٌـ ثٗ ليّت 

                     V1 V2 V3 تٌٛيذ وٕٕذٖ

  

خجشاْ خذِبت 

                     W1 W2 W3 وبسوٕبْ

 

عبيش ِبٌيبت ثش 

                     OT1 OT2 OT3 تٌٛيذ

                     CC1 CC2 CC3 ِقشف عشِبيٗ ثبثت 

  

ِبصاد ٍّّيبتي / 

                      OS1 OS2 آِذ ِختٍو دس

  

ليّت عتبٔذٖ وً ثٗ 

                     I1 I2 I3 تٌٛيذ وٕٕذٖ 

 P3 E1 E2 HC1 HC2 GC1 GC2 K1 K2 K3 U     خِّ عبيش عتْٛ ٘ب  
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جذٔل يُابغ - 0جذٔل شًارِ           

      

سؽتٗ 

فْبٌيتٙب 

          ISICثشزغت 

ٚاسدات 

 تْذيً  ثشزغت 
وً ّشمٗ 

 ِسقٛالت
ِبسژ 

 ثبصسگبٔي
خبٌـ 

 ِبٌيبت
 وً ّشمٗ

 ِسقٛالت

 وبال٘ب    
خذِبت 

 ثبصاسي

عبيش 

خذِبت 

 عيف/فٛة عيف غيشثبصاسي
ثٗ ليّت 

 تٌٛيذوٕٕذٖ
ٚ زًّ 

 ثشٚاسدات ٚٔمً
ثٗ ليّت 

 خشيذاس

ِسقٛالت 

   CPCثشزغت 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 X11 X12 X13 M1   SB1=(1+.+5) TM TX1 SP1=(6+.+8)  وبال٘ب

 X21 X22 X23 M2   -ADj SB2=(1+.+5)  -TM TX2 SP2=(6+.+8) خذِبت ثبصاسي
عبيش خذِبت 

 X31 X32 X33     SB3=(1+.+5)   TX3 SP3=(6+.+8)  غيشثبصاسي
تْذيً عيف/ 

 ADj   +ADj       0-           فٛة
خشيذ٘بي 

افشاد ِميُ 

 R         R         اص خبسج
وً عتبٔذٖ 

سؽتٗ 

             +I1=X11+ I2=X12+ I3=X13   فْبٌيتٙب 
ثٗ ليّت 

             X21+X31 X22+X32 X23+X33   تٌٛيذ وٕٕذٖ
خِّ عبيش 

 M 0 SB 0 TX SP         عتْٛ ٘ب
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     0831عناوين سطرهاي جدول داده ستانده سال   

 cpcكذ  َاو يحصٕالت شًارِ 

     ضطر

 1262لغّتي اص   - 1222 گُذو 1

 1262لغّتي اص  - 1220 - 1224 شهتٕك ٔ برَج 2

 1260لغّتي اص  - 123 چغُذر قُذ ٔ َيشكر 3

 120- 129- 1263- 1264 ضاير َباتات صُؼتي 4

 ضاير يحصٕالت حاصم از زراػت 5

-120لغّتي اص - 123- 1223-1220-1220-1226

 12661لغّتي اص -1260لغّتي اص 

 124- 120لغّتي اص  - 120 - 2661لغّتي اص  يحصٕالت باغذاري 6

7 
ييش ، گٕضفُذ ، بس ٔ ضاير گأ ٔ گأ 

 0211 - 02129 حيٕاَات زَذِ بجس ياكياٌ

 02121 - 02122 يرؽ ، جٕجّ ٔ ضاير ياكياٌ زَذِ 8

 136لغّتي اص   يحصٕالت دايي ٔ طيٕر 9

10 
ػطم ، پيهّ تر ، تخى َٕغاٌ ٔ ضاير تٕنيذات 

 136لغّتي اص   زَبٕر ػطم ٔكرو ابريشى

 03" جاريحصٕالت جُگهذاري ٔ قطغ اش 11

 04" ياْي ٔضاير يحصٕالت ياْيگيري 12

 11 رغال ضُگ ٔنيُيت ، زغال ضُگ َارش 13

 1203 - 1201 َفت خاو 14

 1202 گاز طبيؼي 15

 141 ضُگ آٍْ ٔ كُطاَترِ ْاي آٌ 16

 1421 ضُگ يص ٔ كُطاَترِ ْاي آٌ  17

 15 ضُگ ، ياضّ ٔ خاك رش 18

 13-16-1429-1424-1423-1422 ضاير كاَيٓا 19

 86221 -  6911 - 171 برق ٔ خذيات يربٕط 20

 86224-86223 -6922  6921-173-18 آ  ٔ خذيات يربٕط 21

 86222- 6912 - 172 تٕزيغ گاز طبيؼي ٔ خذيات يربٕط 22

 211 گٕشت ٔ يحصٕالت گٕشتي  23

24 
ياْي ٔ ضاير آبسياٌ آيادِ ٔ يحافظت شذِ از 

 212 فطاد

  215 -214-213 ْاي آيادِ شذِ ٔ آ  آَٓاضبسيٓا ٔ ييِٕ  25

 216 رٔغُٓا ٔ چربيٓاي گياْي ٔ حيٕاَي 26

 22 يحصٕالت نبُي 27

 2317-2312-2311 آرد 28


